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RESUMO 

 

 

 

A dissertação elabora considerações reflexivas a respeito do canto coral como prática 

cultural social no protestantismo brasileiro. O texto direciona sua atenção para o canto coral e 

suas idiossincrasias a partir das bases da sociologia de Pierre Bourdieu e de sua aplicação às 

discussões sociológicas sobre o gosto como realidade social definida por tensões criadas no 

meio cultural, as quais se aplicam os conceitos de campo, habitus e capital. A prática cultural 

do canto coral é apresentada e um histórico é traçado desde suas origens até os dias atuais. O 

foco recai sobre os usos do canto coral pelas mais diferentes vertentes do protestantismo a fim 

de acompanhar os aspectos que se mostraram preponderantes quando da chegada dessa 

prática cultural ao Brasil e compreender fatos e personagens que fizeram com que o canto 

coral evangélico brasileiro tomasse os rumos históricos que o levaram a ocupar um posto de 

alto valor cultural dentro da cultura protestante no Brasil. Posteriormente, verificam-se os 

abalos ao canto coral causados por mudanças sociais que recaracterizaram profundamente o 

gosto musical no protestantismo pátrio. A discussão se encaminha para a análise das lutas que 

essas novas configurações estão estabelecendo dentro do campo religioso e às expressões 

dessas batalhas dentro de um mercado de bens simbólicos que as comporta e orienta. Visando 

determinar os sujeitos envolvidos, são apresentados os principais adversários do canto coral 

no campo evangélico brasileiro e, por fim, são delineados três projetos que, nas últimas 

décadas, têm alcançado impacto dentro do meio protestante como defensores do canto coral. 

Palavras-chave: Canto Coral, Protestantismo Brasileiro, Pierre Bourdieu, Sociologia, 

Gosto 
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ABSTRACT 

 

 

 

The dissertation elaborates reflexive considerations about choir singing as a cultural 

social practice in Brazilian Protestantism. The text directs its attention towards choir singing 

and its idiosyncrasies using the bases of Pierre Bourdieu's sociology and its application to 

sociological discussions on taste as a social reality defined by tensions created in the cultural 

milieu to which the concepts field, habitus and capital apply. Choir singing as a cultural 

practice is presented and a historic is traced since its origins until actual days. Focus falls 

upon uses of choir singing for the most different varieties of Protestantism in order to track 

the aspects that revealed themselves preponderant when this cultural practice arrived in Brazil 

and also to understand facts and characters that made Brazilian evangelical choir singing take 

the historical routes that brought it to occupy a place of high cultural value in Brazilian 

protestant culture. Later, commotions to the choir singing caused by social changes that 

deeply re-characterized musical taste in the Protestantism of that country are verified. The 

discussion follows to an analysis of the fights that those new configurations are establishing 

inside religious field and to the expressions of these battles in a market of symbolic goods that 

comprehends and orients them. With the goal of determine the subjects involved, the main 

adversaries of choir singing in Brazilian evangelic field are presented and, finally, three 

projects that, in the last decades, have reached impact in the protestant midst as defenders of 

choir singing are delineated. 

Key words: Choir Singing, Brazilian Protestantism, Pierre Bourdieu, Sociology, Taste 
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INTRODUÇÃO 

O que é de gosto é regalo da vida 

(dito popular brasileiro) 

 

O título deste trabalho se refere a um dos maiores tesouros culturais no meio 

protestante: o gosto pela música coral, ou seja, pela música que é cantada por grupos de 

pessoas, geralmente divididas em naipes, que cantam vozes diferentes de forma simultânea, 

harmoniosa e equilibrada. A voz é o instrumento musical mais antigo já usado pela 

humanidade e tem um enorme potencial de comunicação de ideias e de sentimentos. A 

exploração do canto coletivo na forma de canto coral se constitui em uma das formas mais 

arcaicas de expressão religiosa da humanidade. Na cultura que herdamos dos povos 

mediterrâneos, a música coral atingiu grandes índices de complexidade e acumulou um 

grande corpus de obras que a situam entre os mais profícuos campos de produção cultural do 

ocidente. 

Não seria possível arrazoar sobre toda a variedade da música coral ou mesmo toda a 

sua história em um trabalho como esse. O que se pretende aqui é levantar alguns dados 

relevantes sobre a história do canto coral e sobre as características dessa prática cultural para 

compreender os caminhos sociais que a catapultaram a um lugar privilegiado dentro da 

cultura protestante no Brasil. Da mesma forma, pretende-se avaliar alguns mecanismos 

culturais pelos quais esse lugar passou a ser contestado e desconstruído. 

Esses movimentos de crescimento e retração das práticas culturais são nitidamente 

fluxos históricos, isto é, são frutos de opções tomadas em um tempo anterior e implicarão nas 
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escolhas a serem feitas posteriormente. Como a visão social de uma prática cultural não pode 

prescindir de seus antecedentes, propõe-se uma compreensão historicamente guiada do canto 

coral e da forma como este se desenvolveu na cultura protestante. A afirmação de que exista 

um gosto pelo canto coral não pode – como veremos – ser feita de forma irrestrita, já que ele 

não constitui um estilo musical e nem uma opção estética. O canto coral é, antes, uma 

ferramenta de expressão cultural que comporta uma infinidade de estilos e de gostos. No 

entanto, as características históricas do desenvolvimento do canto coral no meio protestante 

desde o início da Reforma Protestante – que, em verdade, também respondem às estéticas 

corais de períodos anteriores – constituíram, com efeito, alguns estilos característicos que 

ajudaram a definir uma possível delimitação do que seja canto coral protestante. Ainda assim, 

o repertório coral praticado pelos protestantes em sua história inclui um número variado de 

estilos e técnicas. 

Mesmo que seja difícil conceituar exatamente os caracteres distintivos de uma 

musicalidade coral protestante, o fato importante é que a prática do canto coral acompanhou 

toda a história dos diferentes movimentos ligados à história do protestantismo e, em muitos 

deles, conquistou uma posição central. Várias liturgias protestantes reservam um lugar 

especial para a música coral, seja na condução do fluxo litúrgico, seja marcando sítios 

específicos a ela destinados. Ao se discutir o gosto pelo canto coral, deve-se ainda 

compreender a prática do coro como grupo de pessoas que se dispõem a um trabalho regular 

de ensaios, de aprendizado e de apresentações que demandam grandes investimentos de 

tempo e de conhecimento. Para a vida comunitária dos diversos agrupamentos cristãos, essa 

vivência grupal regular também se tornou um importante espaço de convivência, no qual as 

definições éticas da vida cristã puderam ser testadas e, em muitos casos, contestadas. 

Independentemente da boa ou má reputação dos coros junto às comunidades cristãs, 

essa atividade cultural se tornou prática disseminada por todos os ramos do universo cristão, 

alcançando altos patamares de realização e de adesão. Coros foram característicos das 

celebrações luteranas, dos cultos domésticos calvinistas, das pregações wesleyanas, dos 

avivamentos norte-americanos, das cruzadas missionárias e, principalmente, do que pode ser 

chamado de protestantismo institucional, isto é, das igrejas, das catedrais e das celebrações 

litúrgicas oficiais. O gosto pelo coro acabou se tornando um dos grandes traços distintivos do 

povo chamado protestante e ganhou um valor tão grande nesse meio a ponto de alcançar 
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patamares sacralizantes. O coro se torna expressão da música divina, da música dos anjos, do 

canto sagrado. 

Esse império conquistado pelo canto coral e mantido por séculos parecia mesmo 

constituir um dos principais alicerces culturais do protestantismo. No entanto, esse castelo 

construído com tamanho esforço e perseverança haveria de, surpreendentemente, desabar 

abruptamente com o aparecimento de formas de produção cultural que o colocaram em 

profundo xeque. O advento dos corinhos, dos momentos de louvor, de uma música popular 

brasileira adaptada aos temas litúrgicos e da cultura gospel se mostraram muito mais 

adaptados aos mecanismos de gestão do mercado religioso da contemporaneidade. O gosto 

pelo canto coral foi contestado por forças revolucionárias que, num espaço relativamente 

curto de tempo, transformaram repertório e práticas culturais marginais em centro da 

expressão cultural evangélica. Essa revolução afastou o coro do centro e o forçou a uma 

condição de coadjuvante no mercado de bens simbólicos. No entanto, dado o seu grande 

capital simbólico acumulado ao longo da história, não têm faltado defensores da prática coral 

nos mais diversos ambientes cristãos protestantes. Eles têm alçado vozes relevantes e 

influentes que questionam essa inversão de valores e buscam achar saídas para o conflito. 

O conflito não é uma realidade muito agradável para o povo cristão que, muitas vezes, 

tenta diminuí-lo ou dissimulá-lo. No entanto, a criação de um mercado que rompeu os limites 

simbólicos e ganhou conotações abertamente financeiras no meio evangélico obrigou as 

personagens dessa batalha a assumir posição dentro desse campo de ações culturais, através 

do lançamento de produtos que competem pelo consumidor e que se lançam em uma luta por 

legitimação diante de seus contrários. 

Tal produção do campo musical resulta em farta documentação. Livros, partituras, 

CDs, DVDs, apostilas, palestras e sermões tocam no assunto de forma a marcar os 

posicionamentos dos atores dentro do mercado musical evangélico. Em muitos casos, palavras 

escritas ou proferidas por líderes do mercado ajudam a compreender as dinâmicas das 

relações entre os sujeitos envolvidos. Neste trabalho, o conteúdo de encartes de CDs ou de 

livros didáticos acabou gerando uma importante fonte de documentação para o estudo das 

posições ocupadas por cada um dos elementos em estudo. Além disso, há um grande número 

de livros a respeito da história do protestantismo que, de uma forma ou de outra, se debruçam 

sobre as tensões do campo musical e apontam para os produtores culturais de determinados 

estilos ou épocas e para as modificações do campo através do tempo. 
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O trabalho se dividiu em três fases. Primeiramente delineou-se uma conceituação dos 

pontos básicos da sociologia do gosto tomando como ponto central os argumentos e o 

pensamento de Pierre Bourdieu. A partir dessa premissa, sua terminologia básica foi 

naturalmente absorvida pelo trabalho. As ideias de campo, capital, habitus, bens simbólicos, 

competição, homologias, produção, difusão, legitimação, consumo e competição assumem, 

neste texto, um caráter de profunda identificação com a visão desse sociólogo francês. Em 

uma segunda fase, uma história do canto coral na cultura ocidental e no cristianismo – 

particularmente, no protestantismo – se mostrou necessária para a compreensão do tamanho 

da importância e do alcance do universo coral dentro da cultura evangélica. Esse estudo 

também se guiou por uma metodologia estrita de revisão bibliográfica, na qual livros, artigos, 

teses, dissertações e monografias de diversas fontes ajudaram a desenhar os contornos do 

canto coral dentro do protestantismo, principalmente no Brasil. A terceira fase do trabalho 

envolveu uma postura reflexiva crítica a respeito do cenário religioso das últimas décadas 

dentro do panorama cristão protestante brasileiro. Ainda que o material pesquisado trouxesse 

importantes informes a respeito da música na igreja – assunto geralmente bem documentado – 

certo estudo de campo se fez necessário a fim de se poder conhecer melhor cada um dos itens 

discutidos ao fim do trabalho, sejam eles classificados como adversários ou defensores do 

canto coral protestante. 

Acreditando que as naturezas bastante díspares dessas aproximações metodológicas, 

poderiam segmentar o trabalho de forma a fazê-lo perder sua possível coesão, preferiu-se 

realizar certa interpolação nos assuntos de forma a melhorar suas interconexões e a empregar 

da melhor maneira possível as ideias sociológicas de Bourdieu como pano de fundo para as 

observações sobre o mercado musical nas igrejas evangélicas brasileiras. 

Dessa forma, a primeira parte do trabalho foi designada para apresentar os princípios 

básicos da sociologia bourdiana, detendo-se, sobretudo, na conceituação de campo, habitus e 

capital e na explicação do que viria a ser uma sociologia do gosto. De forma a iniciar a 

utilização dos conceitos apresentados como ferramentas de análise do canto coral, terminou-

se essa primeira parte defendendo a classificação do canto coral como uma prática cultural de 

contorno explicitamente social e, portanto, como objeto passível de análise por um olhar 

sociológico. 

A segunda parte do presente trabalho faz uma pausa em seu viés sociológico para se 

lançar a uma investigação histórica sobre o canto coral. Ela se dedica a compreender o coro, 
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suas origens e suas características. A delimitação da prática coral a ser estudada como sendo 

aquela que floresceu em meio à cultura protestante fica clara no desenvolvimento desse olhar 

histórico que se esforça por acompanhar os rumos do canto coral e das demais práticas 

musicais exatamente naqueles movimentos que culminariam com a chegada das igrejas 

evangélicas ao país, seja através das denominações que aportaram no país, seja pela 

compreensão das principais ideias que moveram aquelas missões. A seguir, são expostos os 

eventos que levaram não só a uma definição clara das características do que viria a ser o canto 

coral protestante brasileiro, mas, também, ao estabelecimento desse tipo de música coral – e, 

portanto, desse gosto – como elemento próprio do protestantismo no país. 

Para iniciar a terceira e última parte dessa dissertação, volta-se à sociologia de 

Bourdieu, buscando dar um passo a mais dentro de seu universo intelectual. Dessa feita, a 

principal questão enfocada é a conceituação do campo como espaço de luta a fim de 

compreender o jogo que se estabelece em seu interior que se caracteriza por uma competição 

entre seus atores. Essa conceituação volta a se debruçar sobre o problema do gosto, dessa vez 

abarcando os quadros que influem nas suas modificações e nas instâncias que medem forças 

influenciando e sendo influenciadas pelas constantes alterações dos mecanismos de poder 

dentro do campo. E é esse campo compreendido com espaço de luta que irá levar à defesa da 

efetiva existência de um campo musical no protestantismo brasileiro, cujas forças são regidas 

pelas leis preconizadas por Bourdieu. Voltando, por fim, a assumir o ponto de vista proposto 

para a compreensão das tensões desse universo – isto é, tomando o canto coral como centro da 

discussão – são descritos os seus principais adversários no campo do protestantismo brasileiro 

tomando-se, mais uma vez, a argumentação de um ponto de vista histórico. A situação do 

canto coral nesse mercado de bens simbólicos atual é, por fim, lembrada através da descrição 

de três projetos que, de formas bastante diferentes, se colocam como defensores do gosto pelo 

canto coral na atualidade. Apesar de todos esses projetos serem centralizados na cidade de 

São Paulo, suas estruturas de marketing e suas formas de inserção no mercado têm 

conseguido alcançar relevância em outras partes do Brasil, colocando-os como os mais 

importantes agentes de defesa do canto coral protestante brasileiro nos dias de hoje.
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CAPÍTULO 1 

POR UMA SOCIOLOGIA DO GOSTO MUSICAL 

Introdução 

Existe uma noção popular de que “gosto não se discute”. Em discussões a respeito 

de música, é também comum a brincadeira que diz que “gosto não se discute, se 

lamenta”. Mas nós queremos propor aqui uma discussão sobre música. Mais do que isso, 

pretendemos alinhavar uma discussão sobre gosto musical. Queremos, neste primeiro 

capítulo, apresentar uma parte da sociologia que tem se dedicado precisamente a entender 

o gosto, suas variantes, sua formação, suas transformações e sua função na estrutura da 

sociedade. 

Nessa discussão, seremos conduzidos pelas ideias do sociólogo francês Pierre Bourdieu 

que se dedicou ao assunto em várias de suas publicações. Nossa proposta básica é a 

compreensão de que o gosto nunca é pessoal. Por mais que pensemos que gostamos de uma 

comida, de uma roupa, de uma pessoa ou de uma canção por inclinações pessoais, a 

sociologia tem nos ajudado a perceber que o escopo de escolhas possíveis disponibilizadas 

ao indivíduo sempre depende do seu meio e da história prévia desse ambiente. Além disso, 

as forças que nos levam a determinadas escolhas também são forças adquiridas e em nós 

instaladas em níveis tão profundos que já não nos parecem ser opções, mas sim escolhas 
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naturais. Nos subitens deste primeiro capítulo vamos então nos debruçar sobre os conceitos 

de sua sociologia e aplicá-los ao campo do gosto e da música. 

 

1.1 Conceitos básicos da sociologia de Pierre Bourdieu 

Pierre Félix Bourdieu faleceu há exatos 10 anos, no dia 23 de janeiro de 2002, em 

Paris. Nascido em Denguin, na França, em 1930 e advindo de um ambiente rural, formou-

se em filosofia e dirigiu sua atenção para os campos da antropologia e da sociologia. Foi 

professor na École de Sociologie du Collège de France e dirigiu por longo período a 

revista Actes de la recherche en sciences sociales. Versando sobre educação, cultura, 

política, economia, filosofia, lingüística e sobre a própria sociologia, entre outros 

assuntos, ele foi um escritor prolífico com uma vasta produção que, entre artigos e livros, 

soma quase 90 obras. Sua facilidade de escrita e sua ampla área de atuação fizeram de sua 

obra uma das mais relevantes coleções das ciências humanas no século XX. Muito de seu 

pensamento obedeceu à aplicação de alguns poucos conceitos básicos que, à guisa de 

introdução, serão analisados a seguir. São estes os conceitos de campo, habitus e capital. 

 

1.1.1 Campo 
O conceito de campo nasce da intenção de indicar um fundamento para o caminho 

de investigação do autor e foi a chave fundamental para diferenciá-lo de outras correntes 

que, por um lado, pregavam uma autonomia total da criação ou, em outro extremo, a 

subordinavam completamente às dinâmicas sociais. Bourdieu achou o equilíbrio entre 

esses dois pólos extremos a partir da percepção de que qualquer prática acontece 

necessariamente dentro de um universo social especifico onde acontece uma teia de 

relações objetivas. O conceito aparece em sua obra a partir de 1966 quando, analisando o 

pensamento de Max Weber sobre religião no texto Uma Interpretação da Teoria da 

Religião de Max Weber, Bourdieu aponta que  

A fim de eliminar totalmente as dificuldades encontradas por Max Weber, é 

necessário operar uma segunda ruptura e subordinar a análise da lógica das 

interações que podem se estabelecer entre agentes diretamente defrontados e, 

particularmente, as estratégias que os opõem, à construção da estrutura das relações 

objetivas entre as posições que ocupam no campo religioso, estrutura que determina 

a forma que podem tomar suas interações e a representação que delas possam ter. 
(BOURDIEU, 2007:81-2) 
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Importa pensar as relações, levando-se em consideração um quadro espaço-

temporal específico, a fim de se compreender as estruturas sociais, as quais passam a ser 

analisadas como um sistema onde cada posição implica em um relacionamento dinâmico 

com outras posições. Essa ideia de um espaço com posições definidas que se inter-

relacionam lembra a ideia de um campo esportivo onde se desenrola um jogo e é 

precisamente esta metáfora que vai acompanhar o desenvolvimento da conceituação de 

campo por Bourdieu. Nesses campos sociais estão acontecendo jogos, e cada jogo tem 

regras definidas, leis próprias de funcionamento, objetivos traçados, juízes e, por fim, 

uma competição entre os participantes. 

Para a noção de campo, na verdade, não importa saber quem são os participantes do 

jogo, mas sim o que está em jogo, quais as posições do campo e como elas se relacionam. 

Isso tudo sem deixar de levar em conta que o campo existe no tempo, ou seja, na história, 

demonstrando a forma como as forças em jogo distribuem seu poder. Em uma 

conferência proferida em 1999 na Escola de Belas-Artes da cidade de Nîmes, Bourdieu 

explica o jogo com as seguintes palavras: 

O campo é como um jogo, mas um jogo que não foi inventado por ninguém, que 

emergiu pouco a pouco, de maneira muito lenta. Esse desenvolvimento histórico é 

acompanhado por um acúmulo de saberes, competências, técnicas e procedimentos 

que o tornam relativamente irreversível. Há um acúmulo coletivo de recursos 

coletivamente possuídos, e uma das funções da instituição escolar em todos os 

campos e no campo da arte em particular é dar acesso (desigualmente) a esses 

recursos. Esses recursos coletivos, coletivamente acumulados, constituem por sua 

vez limitações e possibilidades. Igual a um instrumento – um clavicórdio ou um 

piano -, certo estado do campo artístico oferece um teclado de possibilidades, mas 

fecha outras. Não se pode fazer tudo – quartos de tom, por exemplo -; tampouco se 

pode fazer qualquer coisa: há coisas possíveis, prováveis e impossíveis; pensáveis e 

impensáveis. Há sistemas de classificação admitidos – por gênero, especialmente -, 
hierarquias que orientam as eleições. (BOURDIEU; 2010:38)

1 

O conceito de campo fica, assim, completo quando admitimos sua finitude. Campos 

específicos são desenhados não somente para jogos específicos, mas também são por eles 

desenhados. As grandes criações são objetivadas pelo trabalho de sujeitos específicos do 

campo, mas somente são possíveis por terem utilizado o potencial característico de cada 

campo, sem o qual a obra nunca encontraria suporte possível. 

 

                                                 
1
  Tradução do autor da edição em espanhol 
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1.1.2 Habitus  
O segundo fundamento do pensamento bourdiano é o conceito de habitus, que 

nasce da convicção do autor de que os objetos do conhecimento são construídos, isto é, 

que sua existência não acontece passivamente, mas brota de um sistema de disposições 

que apontam sempre para experiências práticas. As disposições, estruturantes e 

estruturadas, se tornam condicionamentos, ou seja, aquilo que foi uma construção 

racional do conhecimento, com o tempo, atinge profundidades tais na vida prática, que se 

tornam respostas automáticas. Essas respostas condicionadas levam ao conceito de 

habitus, que Pierre Bourdieu define em seu livro Senso Prático como 

Sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas predispostas 

a funcionar como estruturas estruturantes, ou seja, como princípios geradores e 

organizadores de práticas e de representações que podem ser objetivamente 

adaptadas ao seu objetivo sem supor a intenção consciente de fins e o domínio 
expresso das operações necessárias para alcançá-los. (BOURDIEU; 2009:87) 

Esse conceito indica uma visão crítica em relação à crença popular de que certas 

práticas humanas possam ser geradas por forças naturais. Ao dizer que estruturas 

estruturadas se tornaram estruturas estruturantes, o autor indica um processo de 

solidificação do conhecimento humano que parte de escolhas conscientes e, em algum 

grau, eficazes que, através de sua reprodução, ocupam lugares cada vez mais profundos 

na psique humana e se tornam parte de processos subconscientes que se manifestam com 

uma velocidade tão rápida a ponto de se tornarem respostas instantâneas a estímulos 

recebidos. Essas respostas não são boas ou más em si, o que equivale a dizer que o 

conceito de habitus não é um conceito moral. O fato é que esse processo de instalação de 

disposições é parte fundamental do próprio funcionamento do cérebro humano que, ao 

utilizá-lo, pode se dar ao luxo de definir um espectro de ações que podem acontecer de 

forma eficiente sem um gerenciamento constante da consciência. É isso que Bourdieu diz 

na sequência do texto citado utilizando uma feliz imagem musical ao dizer que as 

estruturas do habitus são “objetivamente 'reguladas' e 'regulares' sem em nada ser o 

produto da obediência a algumas regras e, sendo tudo isso, coletivamente orquestradas 

sem ser o produto da ação organizadora de um maestro.” (BOURDIEU; 2009:87)  

Essas respostas que a consciência lega ao habitus existem no mundo prático e 

compõem aquilo que o autor designa como senso prático, cuja validade recai sobre uma 

possibilidade futura garantida por padrões já alcançados no passado. Assim, o habitus é 
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um produto da história passada que permanece válido caso o futuro não traga alterações 

que venham a contestar os resultados anteriormente alcançados. Como certos cenários 

permanecem válidos, algumas das estruturas se mantêm eficientes por longo tempo, 

expandindo o processo descrito acima para um período cronológico que transcende a 

experiência individual e alcança novas gerações constituindo padrões familiais, sociais e 

culturais. 

No entanto, falar em habitus não é o mesmo que falar em determinismo. Apesar de se 

tornar um mecanismo tão imediato ao sujeito a ponto de este considerá-lo, muitas vezes, 

um mecanismo natural, o habitus nunca escraviza a razão, que permanece livre para pensar 

e perceber o mundo criticamente. A força do habitus reside em uma pressão que ele exerce 

sobre o sujeito, a qual é, no entanto, sempre renovada pela tensão gerada por seus encontros 

com os novos acontecimentos, os quais produzem respostas até certo ponto imprevisíveis, 

já que as condutas que se mostrem incompatíveis com a realidade objetiva serão 

reprovadas. 

Por fim, o habitus é um elemento da história que se incorpora no presente e que se 

torna parte da natureza. A partir do momento em que a história é vista como natureza, ela é 

esquecida e deixa de ser pensada como história para se tornar patrimônio que pode ser 

transmitido, defendido e valorizado como fator de diferenciação cultural. Esse é 

precisamente o mecanismo através do qual o habitus se torna um fator de diferenciação 

social, já que diferentes experiências sociais condicionam a criação de habitus diversos que 

podem ser facilmente reconhecidos na vida prática através dos atos, das atitudes e dos 

gostos expressos por um indivíduo ou por um grupo. 

 

1.1.3 Capital 
Geralmente associado à economia, o termo capital apresenta, na teoria sociológica 

de Pierre Bourdieu, acepções muito mais amplas. Capital, em todas as suas formas, está 

presente na estrutura e no funcionamento do mundo social como um todo e não somente 

nas trocas mercantis. Além disso, nem todos os intercâmbios de capital são voltados à 

obtenção de lucro. Assim, capital é um sistema de trocas no qual bens de diferentes tipos 

são transformados e intercambiados dentro de redes complexas no interior de um campo 
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ou entre campos diferentes. Para auxiliar a compreensão dessa ampliação da interpretação 

do termo capital, o autor costuma usar a expressão capital simbólico. 

Por um lado, o acúmulo de capital dentro de um campo confere vantagens a um dos 

elementos desse campo específico. Essa é uma acepção quantitativa do termo. É o caso, 

por exemplo, da educação, dos títulos, da fama e de outros elementos. Por outro aspecto, 

a ideia de capital também inclui um aspecto qualitativo relacionado a uma especialização 

da consciência que lhe dá a possibilidade de dominar técnicas relacionadas a um habitus 

de forma exemplar e diferenciada. Isso equivale a dizer que a simples participação de um 

campo não gera, automaticamente, capital. Na conferência já citada do autor à Escola de 

Belas-Artes de Nîmes, por exemplo, Bourdieu se vê instigado por uma ótima pergunta 

apresentada por um dos alunos de artes. O aluno coloca o problema da definição do 

artista e pergunta quem é que pode afirmar se uma pessoa é ou não é um artista. Bourdieu 

responde dizendo que 

O artista é aquele de quem os artistas dizem que é um artista. Ou melhor: o artista é 

aquele cuja existência enquanto artista está em jogo nesse jogo que chamo campo 

artístico. Ou, ainda, o mundo da arte é um jogo no qual o que está em jogo é a 

questão de se saber quem tem o direito de dizer-se artista e, sobretudo, de se dizer 
quem é artista. (...) E o mesmo ocorre em todos os campos. (BOURDIEU; 2010:25)

2 

A partir do reconhecimento que um sujeito alcança dentro do campo é que serão 

definidas as posições que ele poderá efetivamente ocupar. O capital simbólico será um 

selo de distinção dentro do campo, cujas gradações de acúmulo sempre apresentarão 

vários níveis, diferenciando os que apresentam um habitus bem formado e aqueles que 

não o têm. A partir dessas gradações serão organizadas hierarquias sociais que influirão 

na vida cotidiana de todos os elementos do campo. Citando a conferência de Nîmes mais 

uma vez, temos uma fala sobre a distribuição do capital: 

Nesse jogo, as pessoas ocupam posições que estão determinadas, em grande parte, 

pela importância de seu capital simbólico de reconhecimento, de notoriedade – 

capital distribuído desigualmente entre os diferentes artistas -. Existe, pois, uma 

estrutura da distribuição desse capital que, através da posição que cada artista ocupa 

nessa estrutura (a de dominante ou dominado, etc.), “determina” e orienta as 

estratégias dos diferentes artistas através, especialmente, da percepção que cada 
artista pode ter de seu próprio espaço. (BOURDIEU; 2010:39)

3 

                                                 
2
   tradução do autor do original espanhol 

3
   tradução do autor do original espanhol 
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Ou seja, quem faz o artista nunca é ele mesmo, mas, sim, o campo, isto é, o 

conjunto do jogo que se joga ao redor dele, que o envolve e que determina todas as suas 

ações conforme o seu capital e sua posição. Essa desigualdade no acúmulo de capital não 

pode ser separada da experiência da pessoa, pois a aquisição do capital simbólico 

pressupõe, da mesma forma que a formação do habitus, uma interiorização de capital que 

é, também ela, histórica, pois acontece no tempo. Essa formação do capital cultural 

pressupõe, portanto, a exposição prolongada a um habitus social especializado que há de 

ser inculcado e traduzido em propensões físicas e cognitivas que levarão a formas 

determinadas de agir. Daí se pode imaginar que administrar um capital cultural ligado a 

um campo especifico é algo parecido com o ato de se tornar uma encarnação do campo, o 

que é popularmente expresso na maneira como nos expressamos diante de um grande 

expoente de qualquer área dizendo que “ele transpira música” ou que “ela é a caridade em 

pessoa”. 

Apesar da busca em ampliar o conceito de capital libertando-o de seus aspectos 

exclusivamente econômicos, Bourdieu não deixa de assinalar que a luta pelo capital nas 

estruturas de campo não deixa de ser uma luta economicamente interessada. Como 

veremos no capítulo 3, as dinâmicas do campo acabam por criar um mercado que, mesmo 

que servindo de meio para as dinâmicas de bens simbólicos, inclui um alto teor de luta 

pelo poder econômico. 

Neste item pudemos analisar alguns dos pontos chaves do pensamento de Pierre 

Bourdieu. Nosso próximo passo será olhar para a forma como estes conceitos se aplicam 

ao gosto e, particularmente, ao gosto musical. 

 

1.2 Sociologia do gosto  

O gosto musical é uma questão altamente relevante para a vida das igrejas 

evangélicas na atualidade e tem se constituído como um ponto controverso, desafiador e 

difícil de abordar para pastores e líderes. Compreender a escolha de repertório dessas 

igrejas e descobrir os mecanismos pelos quais são definidas suas preferências se tornou 

um instrumento de poder. O debate pelo gosto musical parece ter se instalado na vida das 

igrejas protestantes brasileiras e esta batalha tem sido travada com frases de cunho 

religioso como “esse estilo musical é o mais sacro”, “Deus habita no meio dos louvores”, 
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“aquele estilo musical é do demônio”, “esse instrumento musical não é adequado para o 

culto”, “este é o tempo da adoração”, “precisamos deixar que o Espírito flua livremente 

através da adoração”, além de muitas outras frases comumente ouvidas no tenso meio 

cultural evangélico. 

Assim, o gosto musical deixa de representar somente o resultado de uma busca de 

interesses ou preferências individuais, que poderíamos chamar de bagagem cultural, para 

ganhar uma posição central nas questões ligadas à própria definição de identidade. Esta 

formação da identidade não pode, por sua vez, ser confundida com a formação de uma 

individualidade. Longe de ser livre para escolher entre infinitas opções e para empreender 

uma construção autêntica de seu gosto, o indivíduo prende-se a uma teia de opções 

limitadas e previamente disponibilizadas.  

Ora, se as escolhas do indivíduo são processadas entre opções prévias, isso só pode 

significar que tais escolhas são reproduções de caminhos anteriormente traçados por 

outros indivíduos. Mais do que isso, compreender que as escolhas são restritas a um leque 

limitado também implica em aceitar a negação do conceito de liberdade individual 

irrestrita. Para se guiar diante de tal número de possibilidades, ainda que seja um número 

finito, uma pessoa precisa ser direcionada por certas disposições que a farão hierarquizar 

suas prioridades de forma a elencar escolhas que lhe tracem um perfil e que definam o 

seu gosto. Atrelado à carga genética, aos exemplos dos antepassados, à educação 

recebida, à classe social, aos padrões de comportamento, a normas religiosas e a outros 

fatores, o gosto nunca é individual, mas, antes, fruto da conjugação de forças que atuam 

sobre o indivíduo; o que equivale a dizer que o gosto - e, portanto, a própria identidade - é 

construído dentro do espaço social, limitados pela sociedade e, em última instância, 

também por ela determinados. 

Se o gosto é construído a partir de forças externas ao indivíduo e se as escolhas 

feitas pelo gosto têm o poder de gerar identidade e, portanto, de mover as pessoas rumo a 

certas ações, é fácil imaginar que tais forças constituam um campo de tensão em volta do 

indivíduo, campo este caracterizado por uma grande competição e regido por lógicas 

idênticas às de mercado como propaganda, marketing, oferta, criação de necessidades, 

lucro etc. Numa instituição religiosa este campo também está presente e, aqui, a 

competição assume características ainda mais tensas pela conotação religiosa das forças 
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em jogo. Nas igrejas as regras e normas são definidas por interações sociais dinâmicas 

plenas de força simbólica. Tais relações obedecem a hierarquias intimamente ligadas à 

verbalização. Sendo assim, o discurso ocupa lugar importante nas relações interpessoais e 

reafirma os sistemas de autoridade e crença, tão fortemente presentes na vivência 

religiosa.  

O acesso ao discurso é uma questão tabu. A sociedade religiosa define claramente 

os indivíduos com acesso à fala, demonstrando consciência da existência de um grande 

poder no discurso. Numa época onde o discurso parece perder seu poder de persuasão em 

várias esferas da atuação humana na sociedade - notadamente na política -, a religião 

procura manter viva a integridade da palavra, com a qual o indivíduo se relaciona de 

forma profunda e cerimonial. O discurso se torna, nessa relação social, um objeto de 

desejo, constituindo não somente aquilo que traduz as lutas ou os meios de dominação, 

mas, segundo Michel Foucault (1996:10) “aquilo por que, pelo que se luta, o poder do 

qual nos queremos apoderar.” 

E música é discurso! Música é uma mensagem repleta de significados culturais que 

se vinculam às experiências emocionais das pessoas e cuja aceitação está diretamente 

ligada ao gosto. Nas igrejas evangélicas de quaisquer denominações, o discurso da 

música ainda se torna mais impactante por se unir ao texto cantado. A uma linha 

melódica vinculam-se palavras, frases, poemas, ideias e convicções teológicas que se 

tornam patrimônio dos membros da comunidade por se aderirem à memória e por 

marcarem os mais variados momentos de suas vidas, dentro ou fora do ambiente 

eclesiástico. Sendo assim, o coro, o grupo de louvor, a banda, o solista ou o ministro de 

louvor ocupam um espaço privilegiado na vida da comunidade cristã, pois a eles é dada 

não somente a manipulação do gosto musical, mas também uma importante porção do 

discurso verbal de um serviço religioso.  

O gosto é uma das maiores marcas de distinção social no espaço de convivência 

entre as pessoas. Os sujeitos são assim classificados a partir de suas eleições do que quer 

que seja belo ou feio, aceitável ou abominável, desejável ou desprezível. Ao definir suas 

escolhas, o sujeito define, perante os outros, a maneira como quer ser visto e julgado e 

busca, assim, anunciar o espaço que ocupa ou pretende ocupar na sociedade. A partir 

daquilo que escolhe, ele espera que os outros entendam seu posicionamento social e sabe 
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que lhe será atribuído maior ou menor valor ao passo em que suas escolhas estiverem 

sendo julgadas. Muitas vezes os gostos falam mais a respeito do sujeito do que suas 

palavras ou as ideias que defende. É mais ou menos como se ele tivesse que buscar ser 

merecedor daquilo que gosta realizando dentro de si uma operação que faça com que 

aquilo que ele almeja seja algo que ele realmente goste. 

Isso porque o gosto não é fruto de escolhas tão-somente, mas também de 

possibilidades, de probabilidades e de disposições. Ao assumir, por exemplo, uma nova 

posição social, o indivíduo pode tentar esconder sua antiga classe através da assimilação 

dos hábitos e costumes dos seus novos pares, mas suas disposições sempre tenderão a 

traí-lo demonstrando suas verdadeiras origens. Estas disposições lhe estão tão inculcadas 

e arraigadas que já se lhe tornaram algo natural que é feito de forma automática, um 

habitus. 

Segundo Pierre Bourdieu (2007:216), o gosto é “um sistema de classificação 

constituído pelos condicionamentos associados a uma condição específica situada em 

determinada posição no espaço das condições diferentes”. Embora pareça ser uma  

definição vaga, nela o autor apresenta claramente sua visão sobre a construção do gosto. 

Gostaríamos de propor uma rápida análise do conceito acima: 

Ao definir o gosto como um “sistema”, percebemos que a formação do gosto é 

complexa e que ela é resultante de várias forças que atuam sobre a eleição do indivíduo. 

Ao se lançar em uma discussão sobre o gosto, a primeira busca da sociologia é a de 

refutar que gosto seja algo que não deva ser discutido, além do combate à noção do gosto 

como algo natural. Como sistema, o gosto é construído, reformulado, destruído e, acima 

de tudo, manipulado. 

A segunda palavra importante na definição de Bourdieu é “classificação”. Gosto é 

um sistema de classificação porque ele estabelece uma escala de valores e prioridades ao 

sujeito que dela se utiliza para definir suas escolhas. As classificações se processam de 

forma a estabelecer, no plano de vida de uma pessoa, chaves para um processamento 

rápido de eleições a partir do momento em que ela seja colocada em contato com algum 

estímulo. Conforme o estímulo se aproxime mais ou menos do topo da escala de valores, 

maior será a reação positiva do indivíduo à sua existência. 
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A definição de Bourdieu prossegue com a palavra “condicionamentos”. Para ele, 

existe uma força intrínseca a um indivíduo ou a um grupo, chamada de habitus, que é 

formada por disposições não-conscientes que são vistas como naturais por esse sujeito. 

Normalmente o habitus descende de escolhas conscientes feitas no passado que, ao se 

reproduzirem com regularidade e eficácia, tornaram-se escolhas majoritárias e 

automáticas, isto é, vieram a ser opções que o sujeito faz sem nem mesmo pensar. Muitas 

vezes essas escolhas conscientes nunca chegaram a ser feitas pelo sujeito, mas foram 

herdadas de situações ou de gerações anteriores à sua existência. Os antepassados de uma 

determinada pessoa, por exemplo, transmitiram a ela usos e costumes que ela acredita 

serem naturais, mas que foram ensinados de geração em geração a partir de alguma 

experiência prática vivida no passado. Muitas vezes, o habitus é fundamental para a vida 

em sociedade, já que ele fornece um repertório comum de experiências a um grupo de 

indivíduos e este tesouro comum serve de referência para sua vida social.  

Voltando ainda à definição de Bourdieu, a situação de estímulo vivida pelo sujeito 

aciona um processo de reação que é comandado pelos condicionamentos do habitus. 

Esses condicionamentos estão “associados a uma condição específica”, isto é, a uma 

posição ocupada pelo sujeito que, diante de uma situação, “naturalmente” reage de uma 

forma determinada. Por fim, devido ao fato de o habitus ser somente um dentre um 

número maior de escolhas possíveis, esta forma determinada com a qual o nosso sujeito 

responde às situações vividas é o que define sua “posição no espaço de condições 

possíveis” e, portanto, é o que distingue o sujeito de outros sujeitos, diferentes dele, os 

quais, diante de um mesmo estímulo, regidos por outros condicionamentos, elencariam 

suas escolhas a partir de outra escala de valores e, portanto, teriam um gosto diferente.  

Todo o processo de expressão do gosto se dá em um nível pré-consciente e é 

exatamente esta a chave do seu poder de classificação social das pessoas que são expostas 

à opinião pública pelo julgamento dos seus gostos que tão fielmente podem definir seu 

status e suas reais qualificações. Bourdieu assim resume o peso social do gosto: 

Os esquemas do habitus, formas de classificação originárias, devem sua eficácia 

própria ao fato de funcionarem aquém da consciência e do discurso, portanto, fora das 

tomadas do exame e do controle voluntário: orientando praticamente as práticas, eles 

dissimulam o que seria designado, erroneamente, como valores nos gestos mais 

automáticos ou nas técnicas do corpo, na aparência, mais insignificantes, por exemplo, 

habilidades manuais ou maneiras de andar, sentar-se, assoar-se e posicionar a boca 
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para comer ou falar; além disso, envolvem os princípios mais fundamentais da 

construção e avaliação do mundo social, ou seja, aqueles que exprimem mais 

diretamente a divisão do trabalho (entre as classes, as faixas etárias e os sexos) ou a 

divisão do trabalho de dominação. (BOURDIEU; 2007:434) 

Portanto, o esquema do habitus, é o fator maior de distribuição social do poder e de 

controle das relações. Ele se expressa através do gosto que, por sua vez, decorre de uma 

forma específica de fruição dos bens. Para discutir os mecanismos dessa distribuição de 

poder, queremos compreender de onde nasce o gosto e quem o produz e a primeira 

afirmação que precisa ser feita a este respeito é que a simples produção de oferta não é 

suficiente para gerar o consumo. Os campos de produção do gosto são especializados em 

estudar e prever os anseios das classes sociais, mas suas ofertas somente encontram o 

encaixe proporcionado pelas dinâmicas do campo de consumo que é aquele que 

efetivamente define os gostos. O campo de consumo atende às inclinações das classes, 

movidas por seus anseios de diferenciação em relação às demais classes. A busca desse 

encaixe gera uma competição acirrada nos campos de produção e, como resultado dessa 

luta competitiva, são disponibilizados mais e mais produtos aos consumidores.  

É dessa maneira que surgem os gostos que se objetivam, deixando de ser apenas 

gostos possíveis para se tornarem gostos efetivos que encontram guarida no mercado por 

um prazo mais curto ou mais longo dependendo das mudanças dinâmicas do mercado. 

Alguns gostos antigos não morrem e o campo de produção conta com gostos já existentes 

para compreender o campo de consumo através do mapeamento de certos estilos de vida e 

de perfis de consumo. De outro lado, o campo de consumo também encontra seus perfis e 

suas caracterizações somente a partir do escopo limitado de opções que os criadores do 

campo de produção disponibilizam ao consumo.  

A estes casamentos entre os campos de produção e de consumo, Bourdieu dá o nome 

de homologias. A visão dessas homologias que, de um lado, entende que o gosto só é 

objetivado em um campo de opções possíveis determinado pela diversidade limitada de 

bens que tenham sido efetivamente produzidos e que, por outro lado, percebe que a 

produção, por sua vez, também só pode responder a um número finito de suportes culturais 

é o que faz com que Bourdieu consiga achar uma equação que afasta sua visão de outras 

ideias simplistas a respeito da produção cultural. Ele não aceita a obra como fruto da 

genialidade de um autor solitário e nem compartilha da ideia de que a construção estética 

de um criador seja mera materialização de seu meio social. Ao pensar nas homologias, 
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Bourdieu propõe uma somatória muito mais complexa onde todos os fatores interagem de 

forma a contribuir para a dinâmica social do campo de produção artística. 

Os ajustes entre oferta e procura no mercado de bens culturais são, portanto, ajustes 

gerados pela competição. Os produtores buscam estabelecer seus bens como emblemas de 

uma classe ou de uma época e, regra geral, toda a criação acaba por encontrar seu público e 

a ser ligada a um gosto determinado. A lógica do mercado impõe que as mudanças do gosto 

acabem por gerar uma transitoriedade na oferta de bens, a fim de sempre abrir espaço para 

novos produtos e produtores e, assim, manter o mercado ativo. Nas palavras de Bourdieu 

em As Regras da Arte: 

Os autores consagrados que dominam o campo de produção tendem a impor-se 

também pouco a pouco no mercado, tornando-se cada vez mais legíveis e aceitáveis à 

medida que se banalizam através de um processo mais ou menos longo de 

familiarização associado ou não a um aprendizado específico. As estratégias dirigidas 

contra sua dominação visam e atingem sempre, através deles, os consumidores 

diferenciados de seus produtos distintivos. Impor no mercado em um momento dado 

um novo produtor, um novo produto em um novo sistema de gostos e fazer deslizar 

para o passado o conjunto dos produtores, dos produtos e dos sistemas de gostos 

hierarquizados sob o aspecto do grau de legitimidade. O movimento pelo qual o campo 

de produção temporaliza-se contribui também para definir a temporalidade dos gostos 

(entendidos como sistemas de preferências concretamente manifestadas em escolhas de 

consumo). Pelo fato de que as diferentes posições do espaço hierarquizado do campo 

de produção (que são localizáveis, indiferentemente, por nomes de instituições, 

galerias, editoras, teatros, ou por nomes de artistas ou de escolas) correspondem a 

gostos socialmente hierarquizados, toda transformação da estrutura do campo acarreta 

uma translação da estrutura dos gostos, ou seja, do sistema das distinções simbólicas 

entre os grupos. (BOURDIEU; 2009:184-5) 

Um bem cultural é, sem sombra de dúvida, produzido por um determinado autor, seja 

ele um escritor, pintor, escultor, compositor, arranjador etc. As inclinações artísticas do 

autor são importantíssimas para a confecção da obra e, sem elas, quaisquer bens culturais 

seriam impossíveis de existir. Mas a obra tem também um sentido público. Ao criá-la, o 

autor nunca deixa de assumir um lugar determinado em um campo intelectual que inclui 

todos os seus pares, sejam eles outros artistas, críticos, jornalistas, produtores, editores, 

comerciantes e, particularmente no caso da música, intérpretes. Em maior ou menor escala, 

a obra também é fruto das ideias que regem este complexo campo e da luta de forças que 

nele se trava. Nas palavras de Bourdieu: 

Interrogar-se sobre a gênese desse sentido público é perguntar-se quem julga e quem 

consagra, como se opera a seleção que, no caos indiferenciado e indefinido das obras 
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produzidas e inclusive publicadas, discerne as obras dignas de serem amadas e 

admiradas, conservadas e consagradas. (BOURDIEU; 2002:25) 

Sendo assim, existe um espaço enorme a ser ocupado na rota que conduz a obra desde 

seu autor até o público. Uma rota que, como outra qualquer, oferece incontáveis perigos ao 

viajante. Nesse caminho a obra pode se perder, pode ser desvirtuada, pode morrer, pode ser 

esquecida ou, pelo contrário, pode ser protegida, amada e escoltada. Esta ampla rota cria a 

noção de um espaço de produção da obra que transcende o atelier ou o escritório do artista 

criador e que, tanto quanto estes, contribui decisivamente para o formato final do bem 

cultural a ser produzido. 

Um elemento importante nesse desafio de trilhar a longa rota até o consumidor é a 

distinção da obra. Quando o público entende a obra, sabe o que ela é, qual seu estilo e, 

principalmente, o que pode esperar dela, ele se sente muito mais à vontade para consumi-la. 

Uma identificação da obra que crie uma disposição favorável de consumo a ajuda a 

rapidamente encontrar seu nicho no gosto do público. Uma das maneiras mais usuais de 

conferir esta identificação é através da criação de escolas artísticas, como, por exemplo, o 

concretismo, o modernismo, o minimalismo e tantas outras. Muitas das escolas da história 

da arte não se pretendiam escolas, mas foram formadas a partir de algum traço de 

identificação entre obras e autores afins. Em vários desses casos, como no impressionismo, 

por exemplo, a catalogação do grupo partiu de reações negativas externas e de nomes 

pejorativos que, com o tempo, acabaram por ser assimilados pelo próprio grupo hostilizado. 

Estas marcas de distinção são elementos que proporcionarão ao autor ser conhecido e 

reconhecido.  

Por outro lado, dada a complexidade do campo de produção artística, também as 

escolhas do público têm poder de forçar o autor a se conformar a uma imagem que seja 

mais próxima àquilo que dele se espera. Conforme a escola amadurece e se fortalece, tanto 

os críticos quanto o público tendem a procurar na obra os traços marcantes de sua escola e 

espera-se que o autor não deixe de incluir na obra estes sinais distintivos que os separam 

das outras escolas. Isso traz conforto e segurança ao receptor da obra de arte que sabe que 

terá seu gosto confirmado pela identificação de suas disposições com aquelas que regem o 

trabalho de seus criadores elencados. 

Às obras vanguardistas, no entanto, se coloca o peso de uma expectativa inversa. Se o 

autor pretende ser reconhecido como revolucionário e novo, deve, antes mesmo de propor 
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marcas diferenciais, evitar em sua obra os signos que possam evocar quaisquer escolas 

anteriores de criação. No entanto, a postura vanguardista tende a estar mais distante do 

público e a gerar maiores incômodos e ansiedade, já que ela lança o consumidor do bem 

simbólico em um vazio desconfortável, pois o fruidor da obra de arte perde aqui todo o seu 

poder de controle perante o seu gosto. 

Esta luta contra a rejeição prévia do público ao novo e desconhecido é um desafio para 

as obras novas e para os autores desconhecidos e, em muitos casos, uma possível 

catalogação dessas obras constitui a busca primordial dos críticos.  Estes buscam  valorizar, 

em sua tarefa, os traços da obra que podem definir as escolas nas quais ela se encaixa ou, ao 

menos, aqueles elementos escolásticos que influenciaram o autor. Certamente que a 

capacidade de mapear as obras, seus caracteres, suas evocações, suas influências e suas 

novidades é parte fundamental do que distingue um grande crítico e aumenta seu poder de 

argumentação dentro do campo intelectual. 

Assim, o fato de a obra de arte ter um sentido público confere a ela um valor 

necessariamente coletivo. O sujeito que fala um “eu gosto” sempre está afirmando, na 

verdade, um “nós gostamos”, pois suas afirmações ou negações invariavelmente ocorrem 

em uma teia interminável de relações sociais que inclui, necessariamente, o autor. Portanto, 

também o compositor de uma música escolhe suas notas e acordes sem conseguir se livrar 

das interações complexas que se instalam no campo artístico ao qual pertence, e seus sons 

nunca serão somente seus, mas o conjunto dos juízos musicais no qual seu labor está 

imerso. Muitos criadores afirmam uma revolta contra qualquer julgamento que se possa 

aplicar à sua obra, pretendendo com isso resguardar-se de uma classificação que poderia 

diminuir a sua genialidade, mas Bourdieu lembra que  

O intelectual está situado histórica e socialmente, na medida em que forma parte de um 

campo intelectual, por referência ao qual seu projeto criador se define e se integra, na 

medida, se se quiser, em que é contemporâneo daqueles com quem se comunica e a 

quem se dirige com sua obra, recorrendo implicitamente a todo um código que tem em 

comum com eles - temas e problemas da ordem do dia, formas de raciocinar, formas de 

percepção, etc. Suas eleições intelectuais ou artísticas mais conscientes estão sempre 

orientadas por sua cultura e seu gesto, interiorizações da cultura objetiva de uma 
sociedade, de uma época ou de uma classe. (BOURDIEU, 2002:41) 

Isso tudo não significa que o autor não tenha personalidade, mas sim que a obra é 

fruto de um casamento possível entre suas intenções artísticas e os suportes culturais em 

que ele se encontra. A obra de arte somente pode romper o silêncio e o vazio se ela se 
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tornar bem cultural, e cultura é exatamente o conjunto dos modos de vinculação de uma 

época, de uma sociedade e de uma classe. Precisamos diferenciar uma obra de arte de uma 

simples representação através de uma percepção estética e também o valor estético da obra 

não deixa de reivindicar o indício de seus traços estilísticos distintivos. Ou seja, a obra 

somente pode ser julgada em relação a outras obras. 

Por outro lado, se a obra se prender à simples representação, ela tenderá a esvaziar-se 

de seu sentido transcendente. Este uso da simples representação, que lança mão de um 

conjunto já estabelecido de modos de produção tende a assumir uma forma padronizada 

que oferece ao criador um número limitado de recursos. A maior parte da música mais 

popular é criada a partir dessas fórmulas clichês que garantem o sucesso garantido a uma 

canção e ajudam a solidificar ainda mais o gosto de uma moda determinada. 

Uma obra, por fim, brota desse encaixe entre os anseios do criador e os suportes e 

linguagens que lhe são disponibilizados. Se a obra se lança no mercado utilizando 

mecanismos já familiares ao grande público, a expectativa deste pode ser preenchida pela 

aceitação, por parte do autor, de um dos gostos dominantes de sua cultura. Por outro lado, 

se a obra traz elementos estranhos ao cotidiano, ela necessitará da aceitação, por parte do 

público, dos gostos do autor e demandará dos receptores um exercício de juízo do gosto que 

dependerá, sobretudo, da educação recebida por este público. Bourdieu afirma que somente 

a educação pode criar a disposição para se reconhecer o valor dos bens culturais. Isso ainda 

precisa ser seguido da criação de competências para a apropriação desses mesmos bens, o 

que é também papel da educação. O autor assim se expressa sobre o tema: 

O acesso aos juízos de gosto que se costuma chamar de "pessoais" é também um efeito 

da instrução recebida: a liberdade de se emancipar das imposições escolares somente 

pertence àqueles que assimilaram suficientemente a cultura escolar para interiorizar a 

atitude liberada da cultura escolar que ensina uma escola tão profundamente penetrada 

pelos valores das classes dominantes que retoma por sua conta a desvalorização 

mundana das práticas escolares. A oposição entre a cultura canônica, estereotipada e, 

como diria Max Weber, "rotinizada", e a cultura autêntica, liberada dos discursos da 

escola, só tem sentido para uma ínfima minoria de homens cultivados para os quais a 

cultura é uma segunda natureza, dotada de todas as aparências de um dom, e a plena 

posse da cultura escolar é a condição da superação dessa cultura para alcançar a cultura 

livre, ou seja, liberada de suas origens escolares, que a classe burguesa e sua escola 

consideram o valor dos valores (BOURDIEU; 2002:84) 

O gosto, portanto, precisa ser educado através de um processo de familiarização. 

Para muitos, principalmente aqueles advindos de classes superiores, esta familiarização 
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pode parecer natural, por fazer parte de seu habitus. No entanto, o processo de criação 

dessa familiaridade é, na verdade, fruto de um treinamento ao qual o sujeito é submetido 

desde seu nascimento. A cultura é artificial e só pode ser adquirida artificialmente. No 

entanto, esta ilusão da naturalidade da cultura é o meio pelo qual ela se instala no ser 

humano com um poder subjugante. Afirmar a cultura como processo de aprendizagem é a 

única possibilidade de se rebelar contra a ideologia que defende a cultura como iluminação 

e como dádiva. Esta dimensão do pensamento afirma, portanto, a obra de arte como 

elemento a ser conquistado, construído, ensinado e aprendido. Definida assim, a arte se 

torna disponível a todos. 

Bourdieu explicita que o questionamento da arte vista como natureza e a busca da 

arte adquirida se tornaram centrais no amor à arte presente no cerne da cultura burguesa. 

Distante das heranças de sangue da aristocracia, é exatamente na luta por merecer a arte que 

reside a legitimação dessa nova classe social. Daí se pode compreender o grande valor à 

educação que acompanhou historicamente os estados burgueses e que encontrou forte 

presença na cultura protestante, onde o bom gosto e a distinção se constroem através do 

cultivo (culto!) de uma relação de apropriação do sujeito frente ao conhecimento e à 

herança cultural da humanidade. Bourdieu assim explicita a importância da escola na 

construção da distinção e do bom gosto nessa sociedade burguesa: 

A escola é, com efeito, a instituição que, por seus veredictos formalmente 

irrepreensíveis, transforma as desigualdades socialmente condicionadas ante a cultura 

em desigualdades de êxito, interpretadas como desigualdades de dons, que são também 
desigualdades de mérito. (BOURDIEU, 2002:90) 

Se o que define a distinção de classes deixa de se concentrar no nível econômico, os 

bens simbólicos passam a se tornar os principais fatores de distinção social. Entre os bens 

simbólicos estão as obras de arte. Não conta tanto a posse de obras de arte, mas, 

principalmente, o uso que se faz delas e o gosto que se tem a respeito delas. Assim, gostar, 

ou não gostar, de uma determinada manifestação cultural passa a ser um elemento distintivo 

fundamental entre os cultos e os bárbaros. Aqueles hão de admirar os espaços dos museus e 

salas de concerto que se colocam distantes dos padrões da vida cotidiana e que evocam o 

passado de grandes feitos da humanidade. Já estes últimos se sentirão desconfortáveis 

diante de obras que não entendem ou às quais não conseguem atribuir valor ou utilidade. 

Para Pierre Bourdieu a classe social claramente se manifesta através do gosto: 
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De fato, por intermédio das condições econômicas e sociais que elas pressupõem, as 

diferentes maneiras, mais ou menos separadas ou distantes, de entrar em relação com 

as realidades e as ficções, de acreditar nas ficções ou nas realidades que elas simulam, 

estão estreitamente associadas às diferentes posições possíveis no espaço social e, por 

conseguinte, estreitamente inseridas nos sistemas de disposições (habitus) 

características das diferentes classes e frações de classe. O gosto classifica aquele que 

procede a classificação: os sujeitos sociais distinguem-se pelas distinções que eles 

operam entre o belo e o feio, o distinto e o vulgar; por seu intermédio, exprime-se ou 

traduz-se a posição desses sujeitos nas classificações objetivas. (Bourdieu; 2007:13) 

Quanto mais popular é um gosto, mais ele estará afeito à utilidade ou à necessidade. 

Já o gosto mais refinado, tenderá a negar a necessidade do objeto escolhido através da 

criação de um ritual de fruição, de uma etiqueta ou, dito de outra forma, de um modo de 

apropriação do bem que lhe seja característico e que, portanto, confira elementos de 

distinção àquele que dele se apropria. O homem bruto frui um bem cultural sem o 

compreender, enquanto o homem fino tem muito a dizer sobre o bem que consume, de 

forma que organiza e orienta suas práticas em busca de uma estilização da vida. 

Dessa forma, a música de traço mais popular é composta para ser dançada ou para 

servir como veículo para expressão de sentimentos ou ações diretamente vinculados à vida 

cotidiana como a conquista e a perda amorosas ou situações específicas como aniversários, 

casamentos etc. Já a música mais refinada e, no termo largamente empregado no Brasil, 

mais erudita, insiste em fugir de quaisquer desses rótulos de utilidade e seus principais 

defensores alegam que sua escuta e fruição não podem ser diminuídas por classificações 

emotivas ou pela suposição de que essas peças se restrinjam a descrever cenas ou 

sensações. Some-se a isso o ritual de escuta que a cerca, sempre em ambientes sonoramente 

isolados, onde o público, com aplausos na hora certa, com concentração e com silêncio 

total se torna mais um elemento de distinção e de cultivo do bom gosto. Bourdieu, ao 

analisar a disposição estética, ressalta que 

Ela é, também, a expressão distintiva de uma posição privilegiada no espaço social, 

cujo valor distintivo determina-se objetivamente na relação com expressões 

engendradas a partir de condições diferentes. Como toda a espécie de gosto, ela une e 

separa: sendo o produto dos condicionamentos associados a uma classe particular de 

condições de existência, ela une todos aqueles que são o produto de condições 

semelhantes, mas distinguindo-os de todos os outros e a partir daquilo que têm de mais 

essencial, já que o gosto é o princípio de tudo o que se tem, pessoas e coisas, e de tudo 

o que se é para os outros, daquilo que serve de base para se classificar a si mesmo e 
pelo qual se é classificado. (BOURDIEU; 2007:56) 
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Essa força social do gosto se torna uma das principais fontes de intolerância. A 

afirmação do gosto passa a ser feita de maneira negativa, comparativamente ao gosto dos 

outros, com o qual o sujeito não deseja pactuar e ao qual sente verdadeira aversão. Isso se 

dá porque o gosto, como qualquer outro habitus, é visto como algo natural. Se um sujeito 

não encontra no outro o seu gosto, considera-o alguém que age contra a natureza e vê nele 

um risco à ordem natural do mundo. A intolerância estética se torna intolerância social 

contra um modo de vida que não seja aquele pelo qual o sujeito, muitas vezes não 

conscientemente, optou. Ao fim, diferenças estéticas se transformam em aversões éticas. 

As linhagens aristocráticas envolviam não somente a administração dos bens da 

família, mas também, e principalmente, sua identidade social personalizada através da 

honra do nome. Herdar o nome da família implicava em transmitir seus valores éticos e 

morais, em manter vivas suas virtudes sociais e, em muitos casos, profissionais. Após a 

derrocada dos grandes sistemas aristocráticos (que, com efeito, ainda podem ser vistos em 

agrupamentos sociais tanto no Brasil quanto em vários lugares do mundo), os sistemas 

burgueses, através da educação e da cultura, desviaram seus mecanismos de herança para a 

posse de bens culturais. Não é raro que, em sujeitos de condições econômicas mais 

avantajadas, a posse de bens materiais antigos seja altamente valorizada. Seja através da 

compra de uma estante do século XVIII ou através da escuta de Mozart ou Fauré, o que se 

busca é a identificação com uma família social que seja fruto da escolha do sujeito.  

A família que se define pela transmissão da carga genética já não é mais um tesouro a 

ser mantido a todo custo. Pelo contrário, a origem social precisa ser, muitas vezes, 

disfarçada ou corrigida. O bom gosto contemporâneo exige uma adesão a novos modos de 

vida que precisam ser aprendidos e apreendidos e que, para repetir o que já dissemos, se 

expressam através do gosto. Nesse cenário, a aquisição de bens simbólicos assume o papel 

de uma das principais riquezas da atualidade e, em uma sociedade capitalista que busca 

sempre novas formas de exploração econômica, constitui um mercado caracterizado por 

uma competição ferrenha.  

A construção, que verificamos nesse item, do gosto como fenômeno social nos 

servirá de embasamento durante o próximo item, no qual introduziremos o canto coral visto 

como uma prática social cultural, sobre a qual, consequentemente, hão de operar todos os 

mecanismos da construção e da mudança dos gostos até aqui apresentados. 
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1.3 O canto coral como prática cultural 

O canto coral é praticado no mundo todo e não representa um estilo musical mas, 

sim, uma prática cultural. Essa é a primeira bandeira que precisa ser levantada para que 

possamos aceitar o canto coral como um campo cultural complexo. Isto é, canto coral não 

pode ser definido como um gosto específico, mas como uma teia de relações sociais na 

qual operam muitos e distintos gostos e que, portanto, constitui um campo. Neste item 

vamos refletir a respeito dos gostos pelo canto coral e as diversas maneiras como eles têm 

sido praticados no mundo. Levando-se em consideração este pano de fundo, vamos 

também levantar questões sobre o gosto musical nas igrejas. 

 

1.3.1 Os gostos pelo canto coral 
O canto coral representa o costume de se cantar juntamente com outras pessoas. 

Embora esta seja uma definição ampla e superficial, é simplesmente impossível buscar 

aprofundá-la, pois qualquer qualificação ou restrição diminuiria o canto coral. Esse 

costume de cantar em grupo é algo presente em todos os agrupamentos humanos e 

envolve uma gama quase infinita de sonoridades, estilos musicais, formações, propósitos 

e técnicas. Da mesma forma, o repertório coral é vastíssimo, compreendendo desde 

cantos tribais até música eletrônica. O último número do International Choral Bulletin, 

publicação oficial da Federação Internacional para a Música Coral, do 4
o
 trimestre de 

2011, por exemplo, traz artigos sobre eventos de canto coral em países tão diversos como 

Nova Zelândia, China, Itália, Alemanha, Finlândia, Venezuela, Coréia do Sul, EUA, 

Croácia, Canadá, Taipei, Espanha, Argentina, Portugal, França, Eslováquia, Áustria, 

Namíbia, Colômbia, Mongólia, Quênia, Hungria, Filipinas, Eslovênia, Cuba, Dinamarca, 

Israel, Rússia, Estônia, Reino Unido, África do Sul, Polônia, Lituânia, Republica Tcheca, 

Taiwan, Turquia, Bélgica, Irlanda, Ucrânia, Indonésia, Grécia, Tailândia, Costa do 

Marfim, Chile, Holanda, Congo e Brasil e, por fim, celebra o fato de o Dia Mundial Coral 

(dia 11 de dezembro) ter sido celebrado em 23 países no ano de 2011. 

Ao ler a revista, uma das frases mais repetidas para ressaltar a importância social do 

canto coral é o fato de a prática coral ser, em diversos dos países citados, a principal 
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atividade social. Nas palavras de Christine Argyle, por exemplo, ao abrir o artigo New 

Zealand’s Choral Canvas (Quadro Coral da Nova Zelândia) “de acordo com um estudo 

recente, mais neozelandeses cantam em coros do que participam de quase que qualquer 

outra atividade de lazer” (Argyle in International Choral Bulletin; 2011:20)
4
. E o canto 

coral é mapeado como uma atividade desenvolvida nos mais diversos agrupamentos 

sociais como escolas, clubes, teatros, projetos sociais, empresas e igrejas. O quadro fica 

ainda mais saboroso quando analisamos as fotos desses coros que mostram grupos de 

faixas etárias que vão dos cinco aos 100 anos de idade e que incluem vários grupos 

intergeracionais. Também nas fotos pode-se contemplar uma gama variada de uniformes 

que variam do jeans e camiseta até as roupas de gala, das togas aos trajes nacionais.  

Se nosso raciocínio está correto e o canto coral é uma atividade ampla e 

diversificada, então pode parecer que não seja possível advogar pela existência de um 

gosto pelo canto coral. No entanto, devido às particularidades da prática em grupo, este 

número tão variado de praticantes do canto em conjunto acaba por encontrar algumas 

características comuns que os leva a afirmar o canto coral como um campo definido de 

atuação musical. Entre estes fatores comuns, podemos elencar o uso da voz - e, 

consequentemente, o uso do corpo -, o trabalho em equipe, a convivência em grupo 

dentro de uma hierarquia relativamente padronizada, a construção de um espaço de escuta 

mútua onde as vozes precisam se equilibrar e se equalizar, o processo lento de 

desenvolvimento de habilidades e, por fim, o estabelecimento de um gosto musical 

compartilhado. 

As igrejas protestantes brasileiras dos séculos XX e XXI herdaram um gosto pelo 

canto coral que se desenvolveu e se estabeleceu na vida da igreja cristã desde seus 

primórdios, como vamos ver nos próximo capítulo. Entretanto, parece que os fatores 

relacionados à vivência da prática coral vão se tornando cada vez mais estranhos à cultura 

contemporânea. O uso da voz humana cantada sem amplificação parece insuficiente para 

os eventos de massa que são almejados pelas igrejas. O trabalho em equipe não se 

coaduna bem com o individualismo pós-moderno. A convivência dentro de hierarquias 

padronizadas não contempla o mito do herói em sua versão mais atual. A construção do 

espaço de escuta exige uma morte do ego que soa estranha ao homem hodierno. O 

                                                 
4
  Tradução do autor do original inglês. 
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processo lento de construção desafia as paciências de curto prazo da era do fast-food e o 

estabelecimento de um gosto comum desafia a livre construção das identidades. 

Apesar disso, os gostos pelo canto coral têm crescido em vários contextos. No 

Brasil, por exemplo, o meio empresarial tem valorizado o canto coral como prática de 

integração entre seus funcionários e recentes decisões em esfera federal estão trazendo o 

ensino musical de volta à escola pública com possíveis impactos sobre a atividade coral 

no país. O que está em jogo para os defensores do canto coral não é, portanto, uma 

questão de gosto musical, mas uma discussão a respeito do lugar do indivíduo dentro do 

espaço cultural da sociedade contemporânea e as possíveis contribuições que a prática de 

se cantar com outras pessoas pode trazer no sentido da construção de relações sócio-

culturais produtivas e saudáveis. 

Vista dessa maneira, a questão do canto coral ganha maior importância dentro do 

quadro cultural contemporâneo e busca se estabelecer como opção viável de estímulo à 

vida social. No próximo item, pretendemos apontar as contradições e as lutas na vivência 

do gosto musical nas igrejas protestantes do Brasil no quadro religioso do início do século 

XXI. 

 

1.3.2 Música e gosto na igreja 
Frank Burch Brown, em seu interessante livro Good Taste, Bad Taste, and Christian 

Taste: Aesthetics in Religious Life (Bom gosto, mau gosto, e gosto cristão: estética na vida 

religiosa), dedica um capítulo inteiro à discussão da música. O capítulo se chama Gosto 

ecumênico: o caso da música. Queremos tomar suas ideias como ponto de partida para 

nossa discussão sobre música e gosto na igreja. 

A primeira questão a ser colocada, e que, de certa maneira, já foi explicitada pelas 

ideias de Bourdieu descritas anteriormente, é a relação direta entre gosto musical e 

identidade na formação da sociedade. Brown ressalta que as diferenças de identidade não 

são somente definidas pelo gosto, mas também são por ele expressas. Nas suas palavras: 

“Música não é somente um sinal das diferenças entre diferentes grupos; ela é um dos meios 

de estabelecimento dessas diferenças e de mostrar o quanto elas importam.” (Brown; 

2000:163) 
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É impossível para uma igreja fugir do fato de que suas escolhas musicais, por si 

só, têm muito a dizer sobre aquela comunidade, seus anseios, suas tradições, suas lutas e 

contradições e seu público alvo. A música que uma igreja pratica é parte fundamental de 

sua mensagem e, como manifestação de seu gosto, define sua posição no amplo espectro 

cultural oferecido ao homem contemporâneo pela diversidade de igrejas existentes.  

Para uma comunidade cristã atual, a escolha de seu estilo musical geralmente se 

inicia na seleção dos instrumentos musicais que serão utilizados no culto. Se alguns dos 

reformadores protestantes e também alguns dos líderes históricos do catolicismo 

chegaram ao radicalismo de defender a total proibição de qualquer instrumento musical 

no ambiente sagrado, entendendo que a música instrumental poderia atrapalhar o 

ambiente através da criação de uma dispersão da atenção dos fiéis, há comunidades que 

se situam no extremo oposto, onde os sons dos instrumentos podem ser tão fortes a ponto 

de ofuscar as vozes das pessoas ali reunidas.
5
 Se a primeira opção estética se fundamenta 

no medo religioso da fruição da arte por puro prazer e da existência de um discurso 

musical desconectado do texto e, portanto, despido de sua função religiosa direta, o que o 

tornaria um deturpador da beleza da relação mística do homem com Deus, a segunda 

parece querer apagar este mesmo homem a ponto de abafar-lhe a voz e fazer com que ele 

seja absorvido por um ambiente de êxtase onde exatamente o caminho da fruição seja sua 

porta de contato íntimo com o divino.  

Deixando os extremos de lado e assumindo que, à sua maneira, cada extrato da 

cultura cristã contemporânea ainda apresenta hábitos cuidadosos que pregam que a 

música feita no templo deve ser bem feita, arduamente ensaiada, corretamente tocada e 

cantada com o maior esmero possível, o que pretendemos efetivamente ressaltar é que, 

por mais tecnicamente refinada que seja a interpretação musical que se alcance executar, 

o instrumentista de igreja nunca poderá se desvencilhar da mensagem cultural que seu 

instrumento carrega consigo. Um piano, uma bateria, um órgão, uma guitarra, uma harpa 

e um atabaque nunca ficam mudos. Sua simples presença num ambiente de culto já diz 

muito sobre a comunidade que irá se unir em adoração quando estes instrumentos 

                                                 
5
  Embora a maior parte dos  casos de instrumentos ensurdecedores que vêm à memória dos 

frequentadores de templos cristãos sejam ligados a uma musicalidade distinta do canto coral e das igrejas 

mais tradicionais, desejamos ressaltar que essa prática não se restringe a cerimônias mais pentecostais, mas é 

audível nas mais variadas situações, sendo bastante comum no uso do órgão de tubos e de grupos 

instrumentais como orquestras e bandas sinfônicas. 
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estiverem sendo usados. A ideia também inclui aqui aquelas comunidades que abrem 

espaço para uso concomitante de variados instrumentos em seus momentos de reunião, já 

que a união de um órgão com uma bateria, por exemplo, também traduz muitos dos 

anseios de uma comunidade cristã nos dias atuais. 

É claro que somente ter um instrumento não significa ser músico. É preciso tocá-

lo, manipulá-lo, dominá-lo e usá-lo e, portanto, a forma como os instrumentos serão 

tangidos também contém uma forte mensagem sobre o gosto da comunidade e sobre suas 

escolhas culturais. Algumas comunidades pequenas se defendem nesse aspecto 

argumentando que aceitam músicos com pouca formação e baixa qualidade exatamente 

por serem igrejas pequenas e sem recursos e que, se tivessem mais dinheiro ou mais 

pessoas dedicadas ao ministério de música, certamente alcançariam patamares mais altos 

de qualidade. O que queremos argumentar aqui é que, independentemente da validade ou 

não dos argumentos acima, a escolha de um grupo de pessoas de se reunir em igrejas 

grandes ou pequenas é também uma questão de gosto que faz parte da variedade do 

mercado religioso oferecido aos campos de consumo da religião. Um exemplo disso é a 

Igreja Universal do Reino de Deus que, durante a última década, mudou de orientação, 

praticamente abolindo suas pequenas igrejas para concentrar toda a sua atuação em 

templos gigantescos. 

As opções culturais na igreja contemporânea sofrem ainda duas grandes 

influências advindas dos mecanismos de construção das sociedades pós-modernas. Estes 

fenômenos são duas faces da globalização e expressam o quadro paradoxal que a 

tecnologia e a velocidade do fluxo de informações instalaram no mundo atual. Elas são, 

de um lado, a criação de um mercado global e, de outro, a maior diversidade de 

expressões multiculturais. 

A existência de um mercado global faz com que os gostos mudem, no mundo 

todo, ao mesmo tempo, criando ondas avassaladoras de consumo cultural que movem 

enormes quantidades de capital. Devido ao fato de serem bens que são consumidos em 

todo o planeta ao mesmo tempo, estes produtos culturais assumem um status de poder 

cultural e são apresentados ao mercado como opções obrigatórias. Se uma pessoa não 

conhecer aquele determinado produto cultural e não se apropriar dele, corre o risco de ser 

considerada alguém que está fora da realidade. Aqui também, como já apontado por 
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Bourdieu, o valor estético assume parâmetros éticos em uma coação do campo de 

produção exercida sobre o campo de consumo. E se uma igreja insistir em ficar “fora do 

mundo” ela corre o risco de sair do jogo competitivo do mercado religioso e não somente 

pode deixar de ganhar mais almas, como corre o risco de perder aquelas que já 

conquistou. 

O outro lado da dinâmica pós-moderna sobre a música das igrejas é também 

resultado da tecnologia e se refere à pressão que sofrem estas comunidades quanto à 

aceitação de expressões multiculturais. Vivendo a nossa sociedade uma realidade pós-

colonial, a cada dia mais e mais expressões culturais da periferia tendem a ocupar lugares 

centrais no mercado musical, mesmo que estas sejam posições transitórias. Na verdade, a 

própria alteração constante de estilos musicais na moda tem sido um instrumento de 

vitalidade no campo musical contemporâneo. Na vida das comunidades esta alternância 

rápida de diferentes estilos cria problemas para a memória, ou seja, para a noção de 

patrimônio cultural. Considerando-se o fato de que a vida da igreja se desenrola em um 

espaço social, a mudança constante de bens culturais tem se colocado como um fator que 

dificulta a criação de vínculos entre a comunidade e sua história cultural, gerando 

impactos no diálogo intergeracional e levando à formação de igrejas-gueto, isto é, 

comunidades especificamente delineadas para atingir uma faixa etária restrita ou, até 

mesmo, um recorte cultural dentro de uma faixa etária. 

O advento do som gravado, e seu grande desenvolvimento nos últimos 100 anos, 

mudou completamente a maneira como uma pessoa se relaciona com a música. Na época 

dos grandes compositores da música do passado - hoje cultivada em salas de concerto - 

como Bach, Beethoven, Mozart ou Mahler, a experiência musical sempre foi 

necessariamente social. Todo o desenrolar da música cristã, desde o canto gregoriano até 

os cânticos avivalistas contemporâneos aos nossos missionários pioneiros aconteceu em 

um espaço físico social. Gostar ou não gostar de uma música não se tratava de uma 

discussão de foro individual, mas se estribava nas dinâmicas grupais mais diretas como 

família, amigos ou igreja. Hoje, entretanto, o acesso ao som se dá de uma forma 

completamente diferente, atendendo a dinâmicas de distribuição que transcendem o 

espaço e que chegam ao indivíduo sem o filtro de suas circunvizinhanças sociais. 

Obviamente que o consumo de música não deixou de ser um fenômeno social, mas a 
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formação do seu ambiente responde a novas possibilidades virtuais abertas pela 

tecnologia de ponta. Por causa disso, as noções de tradição têm que ser completamente 

revistas e, com elas, também tem sofrido forte questionamento a igreja enquanto 

agrupamento social, pelo menos da forma como ela era antes vista. 

Cada vez mais o que se vê é a implantação de uma lógica de mercado na igreja 

onde se busca a identificação através de faixas de gosto e, respondendo a essa 

compartimentação da experiência religiosa, cada vez menos se vê famílias inteiras 

freqüentando uma mesma comunidade. Este quadro dificulta o desenvolvimento de um 

projeto coral sólido já que o ensino da excelência no canto, principalmente em culturas 

que prezam a manutenção de coros amadores, depende de um longo processo de 

aprendizagem e se estabelece com maior eficácia se puder ser construído como uma 

herança de pai para filho. 

 

Conclusão 

Neste primeiro capítulo apresentamos as bases da sociologia de Pierre Bourdieu e 

sua aplicação às discussões sociológicas sobre o gosto. Afirmamos o gosto como 

realidade social definida por tensões criadas dentro dos agrupamentos humanos ligadas ao 

conceito de campo. Ainda trouxemos, ao conceito do gosto, a presença de um 

delineamento histórico ligado a experiências práticas de um indivíduo, de um grupo, de 

uma sociedade, ou até da humanidade como um todo; a historicidade do gosto se 

relaciona ao conceito de habitus e aponta para uma tendência da naturalização das 

hierarquias de eleição. Por fim, afirmamos, através da utilização do conceito de capital, a 

manifestação do gosto como cultura, definido e definidor de formas de produção, de 

consumo e de acúmulo de capital simbólico e, em muitos casos, econômico. 

A partir de então, buscamos direcionar nossa atenção para o canto coral e suas 

idiossincrasias no campo religioso protestante brasileiro, atendo-nos, sobretudo, à 

afirmação de que o canto coral tem sido abalado por mudanças sociais que recaracterizam 

profundamente o gosto musical no protestantismo pátrio. A discussão irá nos encaminhar 

à análise das lutas que essas novas configurações estão estabelecendo dentro do campo 

religioso e às expressões dessas batalhas dentro de um mercado cultural de bens 

simbólicos que as comporta e orienta. Antes, porém – e esse será o foco do segundo 
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capítulo –, desejamos expor um pouco da história do canto coral evangélico no país, 

apontando alguns traços de sua formação, seu desenvolvimento e sua solidificação. 
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CAPÍTULO 2 

Algumas observações históricas sobre o canto coral 

protestante brasileiro 

Introdução 

No capítulo anterior apresentamos as principais portas de entrada do estudo do canto 

coral como fenômeno social, avaliando as contribuições sociológicas ao estudo do gosto e 

as dinâmicas no campo cultural que levam à sua formação de forma a encaminhar práticas 

culturais. O objetivo deste segundo capítulo é reunir algumas observações históricas sobre a 

prática coral no Brasil, tratando das origens do canto coral, passando por canto coral e 

cultura protestante. Chama-se também a atenção para a importância dessa cultura para a 

implantação do protestantismo no país. Terminamos com informações sobre os primeiros 

coros brasileiros, sempre com o objetivo de apresentar o canto coral como manifestação 

característica dessas igrejas implantadas no Brasil. 

João Wilson Faustini (1973:29) dedica um capítulo inteiro de seu livro para se referir 

à importância da música e do canto coral para a liturgia protestante. O autor lembra que a 

prática coral é “o meio mais direto e mais barato que se conhece de fazer música.”. Ele 

ressalta a importância da presença da música na educação para ensinar aos jovens como 



44 

 

lidar com suas necessidades estéticas. Afirmando que o canto está relacionado à satisfação 

de necessidades básicas do indivíduo, diz-nos que 

A necessidade social do homem de “ser aceito” por uma organização e de “pertencer” a 

um determinado grupo para o qual contribua com seu tempo e talento, é amplamente 

satisfeita pela participação num grupo coral. Além disso, este grupo lhe dará grande 

satisfação e prazer em suas realizações artísticas, beneficentes, religiosas, etc., e 

desenvolverá nele orgulho sadio, por estar sua pessoa relacionada a um excelente grupo. 
(FAUSTINI; 1973:32) 

A prática do canto coral é hoje disseminada por todo o mundo, sendo uma das 

principais atividades sociais de trabalho coletivo da humanidade. Em alguns países como 

Nova Zelândia, Suécia e Estônia, entre vários outros, a atividade coral tem mais adeptos que 

quaisquer práticas esportivas. Além de instrumento de convívio social e de construção das 

identidades de agrupamentos humanos, a prática do canto coletivo ainda serve como 

ferramenta educacional que envolve a exploração da linguagem e da comunicação, o 

conhecimento e domínio do corpo humano, a administração de projetos e a construção de 

bens culturais. Rita Fucci Amato, compreendendo a prática do canto coral dentro da 

realidade brasileira, afirma que 

Os trabalhos com grupos vocais nas mais diversas comunidades, empresas, instituições 

e centros comunitários pode, por meio de uma prática vocal bem conduzida e orientada, 

realizar a integração (entendida como uma questão de atitude, na igualdade e na 

transmissão de conhecimentos novos para todas as pessoas, independentemente da 

origem social, faixa etária ou grau de instrução, envolvendo-as no fazer o “novo”) entre 

os mais diversos profissionais, pertencentes a diversas classes socioeconômicas e 

culturais, em uma construção de conhecimento de si (da sua voz, de cada um, do seu 

aparelho fonador) e da realização da produção vocal em conjunto, culminando no 

prazer estético e na alegria de cada execução com qualidade e reconhecimento mútuos 

(enquanto fazedores de arte e apreciados por tal, por exemplo, em apresentações 

públicas). (FUCCI AMATO, 2007:77) 

Neste segundo capítulo iremos nos debruçar com maior profundidade no canto coral 

em busca de analisar suas origens e os seus desdobramentos históricos, com especial 

atenção à forma como ele se instituiu e desenvolveu dentro da cultura protestante e, numa 

última instância, avaliar as maneiras como ele se implantou no protestantismo brasileiro.   

 

2.1 Origens do canto coral 

No estudo do canto coral, nosso primeiro passo deve ser tentar diferenciar os dois 

termos que são geralmente usados hoje em dia para designá-lo: Coro e Coral. Parece 

confuso que em uma igreja tenhamos um “Coro Feminino” e em outra um “Coral 
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Feminino”, enquanto um clube tem um “Coro de Terceira Idade” e um espaço cultural 

mantém um “Coral Oficina para Adolescentes”. Será que existem diferentes significados 

para os termos “coro” e “coral”? Ou estariam as duas palavras sendo usadas indistintamente 

como sinônimos? 

Coral é a palavra que muitas instituições usam para nomear seus coros. Mas ela é, na 

verdade, um adjetivo que especifica a prática do canto coletivo. Sendo assim, seu uso mais 

correto deveria sempre qualificar algum substantivo em expressões como canto coral, 

arranjo coral, grupo coral, formação coral, produção coral, composição coral etc. No 

entanto, devido a seu uso frequente por várias entidades como uma palavra isolada, um 

adjetivo substantivado, vamos ter que nos referir ao termo em várias oportunidades aqui, ou 

para nomear grupos corais específicos ou para respeitar o uso feito por outros autores 

quando seus textos originais estiverem sendo citados.  

Além disso, coral é também o nome que se dá a um repertório característico da igreja 

reformada alemã composto pelos hinos cantados desde o início da reforma protestante e 

que, posteriormente, se tornaria um importante núcleo gerador de matéria-prima musical 

para vários compositores, em diferentes épocas da história da música. Usualmente qualifica-

se este repertório como coral luterano, opção que seguiremos neste trabalho a fim de evitar 

incompreensões quanto ao uso do termo. Também iremos citar autores que se referem ao 

estilo usando somente a palavra coral. 

Coro era a nome do local onde, na estrutura do teatro grego clássico, se colocava um 

grupo de cantores que participava da encenação, geralmente na forma de comentários ao 

desenvolvimento do roteiro apresentado sobre o palco. Este local ficava fora da cena, ao 

lado do palco, e em lado oposto ao da orquestra que, por sua vez, era o local que abrigava os 

instrumentistas. Por derivação, a palavra coro passou a designar não somente o local, mas 

também o grupo de cantores e é este o uso que optamos por fazer em nosso texto.  

No recorrido histórico sobre o coro, podemos então voltar às suas origens no teatro 

grego. Apesar de ser correto verificar que o canto coletivo acontece em quase todas as 

sociedades primitivas e que chegou a encontrar ambientes culturais que o cultivaram com 

expressiva complexidade e qualidade, foi a cultura grega que legou à nossa sociedade os 

primeiros mecanismos formais do que hoje chamamos de canto coral. Segundo Lauro 

Machado Coelho, apesar de não ser claro se os atores cantavam no teatro da Grécia antiga, 

é, hoje, certo que os coros cantavam: 
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Quanto aos coros – os ditirambos herdados das cerimônias do culto de Baco em que o 

teatro tem sua origem -, estes sim eram cantados. Dispostos ao longo do espetáculo de 

modo a marcar as articulações da ação, sua divisão em cenas, esses coros serviam 

também para fazer alternarem-se os momentos de ação e reflexão (COELHO, 2000:19) 

Os coros gregos eram originalmente pequenos, com um total de 12 a 15 cantores, 

dirigidos e financeiramente sustentados por um nobre que era chamado Corifeu. 

Posteriormente os grupos experimentaram grande desenvolvimento, alcançando efetivos 

mais numerosos, já que “o coro das Fúrias, nas Eumênides de Ésquilo, chegava a ter 

cinquenta pessoas.” (Coelho, 2000:21). O autor ainda lista algumas das atividades do coro:  

O coro ora cantava sozinho, ora dialogava com as personagens. Era comum o diálogo 

entre um dos atores e o corifeu. Às vezes, algum corista tinha frases em solo que se 

alternavam com as do grupo. Era comum também o refrão que servia para marcar as 

diversas etapas de desenvolvimento de um determinado texto. O coro usava melodias 

mais ou menos prefixadas, de acordo com a metrificação escolhida pelo poeta, e 

escritas em obediência aos modos da música grega, cada um deles associado a 

determinados estados psicológicos. O próprio poeta dava algumas indicações sobre a 

linha rítmica, e os solistas improvisavam, a partir disso, a declamação. (COELHO, 

2000:21) 

Os mesmos usos do coro, verificados nas peças de Eurípedes, Sófocles e outros 

autores da antiguidade, foram resgatados pelos criadores da ópera na passagem do século 

XVI para o XVII e se tornaram marcantes no papel desempenhado pelo canto coletivo na 

ópera. A ópera é uma forma de teatro musicado que, em suas origens, ou buscava 

exatamente reproduzir o teatro do período clássico ou, ao menos, nele se inspirava. No 

entanto, os pensadores que explicaram a música grega aos homens do renascimento - entre 

os quais merecem destaque Girolamo Mei (1519-1594), Vincenzo Galilei (c.1520-1591) e 

outros membros do grupo denominado Camerata Fiorentina - tinham poucas informações 

sobre a música grega e não podiam dizer com precisão como era o som da música coral 

helênica. Ainda hoje há poucas informações sobre as práticas musicais clássicas, embora 

várias fontes dispersas consigam nos dar ideias de alguns elementos aí presentes. Donald J. 

Grout e Claude Palisca afirmam que 

A música grega assemelhava-se à da igreja primitiva em muitos aspectos fundamentais. 

Era, em primeiro lugar, monofônica, ou seja, uma melodia sem harmonia ou 

contraponto. Muitas vezes, porém, vários instrumentos embelezavam a melodia em 

simultâneo com a sua interpretação por um conjunto de cantores, assim criando uma 

heterofonia. Mas nem a heterofonia nem o inevitável canto em oitavas, quando homens 

e rapazes cantam em conjunto, constituem uma verdadeira polifonia. A música grega, 

além disso, era quase inteiramente improvisada. Mais ainda: na sua forma mais perfeita 

(teleion melos), estava sempre associada à palavra, à dança ou a ambas; a sua melodia e 

o seu ritmo ligavam-se intimamente à melodia e ao ritmo da poesia, e a música do 

cultos religiosos, do teatro e dos grandes concursos públicos era interpretada por 
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cantores que acompanhavam a melodia com movimentos de dança predeterminados. 

(GROUT & PALISCA, 1997:19) 

Na verdade, a música grega influenciou muito o pensamento musical da Idade Média 

não pela música em si (que era desconhecida do homem medieval), mas pela teoria musical, 

que trouxe para o universo medieval vários dos conceitos gregos sobre música como os 

modos melódicos e rítmicos, a relação matemática dos intervalos, o conceito de ethos e a 

importância da música como uma das artes supremas do homem. Embora seja impossível 

analisar a cultura dos primeiros cristãos como uma unidade e o termo Igreja primitiva seja 

vago em termos de definição de uma entidade com características definidas, parece haver 

alguns traços comuns entre os elementos gregos absorvidos pela igreja cristã desde os 

primeiros séculos. Nessa nova religião, a música vocal acabou ganhando maior 

proeminência, já que a música instrumental veio a ser vista com certa desconfiança. Os 

primeiros cristãos rejeitaram a ideia da música cultivada por prazer e não adotaram o uso da 

música em grandes espetáculos públicos, bastante usual nas cidades gregas. 

À medida que a igreja cristã foi se expandindo para a Ásia Menor e para o Ocidente, 

várias influências foram se fazendo sentir na musicalidade dos cristãos. Merecem destaque 

os hinos bizantinos mais ao oriente e os cânticos europeus: romano antigo, visigótico ou 

moçárabe, benaventino e ambrosiano, além da influência céltica no canto galicano. 

Certamente que a influência maior viria de Roma que, já no século VI, dispunha de um coro 

e que criaria no século VIII uma schola cantorum a fim de formar músicos para a igreja. 

Atribui-se ao papa Gregório I (Gregório Magno), que empunhou o cetro papal de 590 a 604, 

o esforço da unificação do repertório cantado pela Igreja, tendo sido o cantochão medieval 

denominado canto gregoriano em referência à importância do seu trabalho. Apesar de ser 

uma música monofônica, ou seja, cantada em uníssono, a própria natureza do canto litúrgico 

medieval é de canto coletivo. As liturgias das horas canônicas (ou ofícios) dão valor ao 

cântico dos salmos, antífonas, hinos e das lições, que são passagens das Escrituras.  

Já na missa, aparece com maior relevância a voz solista (celebrante, diácono), mas 

sempre há um espaço importante a ser desempenhado pelo coro. As partes a ele destinadas 

(Kyrie, Gloria, Credo, Ofertório, Sanctus, Pater Noster, Agnus Dei, Communio e Benedica 

Domino) somadas ao repertório poético de homenagem a Maria (Regina Coeli, Ave Regina 

Coelorum, Salve Regina, Ave Maria, etc.) acabaram se tornando as bases poéticas principais 

para o desenvolvimento da escrita musical que, incluindo mais e mais vozes a partir do 

século XI, criaria o sistema complexo de relações sonoras que denominamos polifonia, um 
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sistema de escrita a várias vozes baseado em regras de convivência entre linhas melódicas 

independentes e simultâneas. A polifonia dominou a música sacra da Igreja romana durante 

a alta Idade Média e a Renascença, levando a obras de extrema beleza e importância. 

Porém, os músicos do barroco, os reformadores protestantes e fortes alas da aristocracia 

católica do século XVI a condenariam como uma forma de arte excessivamente complexa e 

incapaz de expressar os afetos, e que, além de tudo, geraria confusão e dificultaria a 

compreensão do texto. 

Apesar de a polifonia nunca ter deixado de existir, ela haveria de perder a hegemonia 

como método composicional a partir do Barroco, abrindo espaço para a melodia 

acompanhada, uma técnica de organização sonora que cria uma melodia principal e a ela 

subordina os demais elementos musicais, de forma a ressaltá-la, embelezá-la ou dar a ela 

determinadas características. O desenvolvimento das técnicas de acompanhamento de 

melodias levaria, como veremos mais adiante, à afirmação de uma nova ciência musical, 

mais ligada à cultura protestante florescente: a Harmonia. 

 

2.2 O estabelecimento do canto coral na cultura protestante 

A cultura protestante se desenvolveu na Europa, especialmente Alemanha, Suíça e 

França, como uma subcultura cristã, a partir do início do século XVI quando se iniciam as 

tentativas de reforma na Igreja Católica por meio dos movimentos luteranos, calvinistas e 

zwinglianos. Desde então, essa subcultura se transforma em uma cultura paralela à Igreja 

Católica. Para a compreensão dos traços fundamentais da cultura protestante, vamos 

relembrar as atitudes de seus líderes primordiais, bem como seus desdobramentos 

posteriores, incluindo o Anglicanismo e o Metodismo ingleses. 

Martinho Lutero (1483-1546), o primeiro reformador, praticou a música e a 

considerava a mais bela das artes e a via como uma manifestação muito próxima à teologia 

e à força das palavras. Para ele a questão da audição sonora devia ajudar a renovação 

espiritual, que estava sendo proposta à Europa de então, e deveria fazê-lo encontrando-se 

com a linguagem. Para Lutero, o casamento da música com a palavra era de grande 

eficiência para solidificar na alma do cristão os conhecimentos advindos da Bíblia, pois a 

música geraria uma experiência de fixação na memória dos conceitos expressos pela 

palavra. Ao optar por, paulatinamente, incluir trechos em alemão na liturgia da igreja 
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reformada, a Reforma proporcionou uma vivência mais ativa da audição musical. Nas 

palavras de Luigi Garbini: 

A convergência no tema da audição tanto do mundo luterano como do mundo do Lied
6
 

permitiu estudar com interesse a relação entre música e língua, coisa que produziu uma 

fluidez vocal que se converteria não só no elemento típico do Lied alemão do século 

XVI, mas também em uma certa musicalidade comum a toda a Europa. Na dimensão da 

escuta, tanto para a fé como para a música, e no contexto da justificação conforme à 

relação intrínseca entre lei e Evangelho, Lutero desenhou os traços de sua nova 

concepção teológica da música, não como um mal suportável mas sim como donum 

Dei, e deu à novidade do canto um valor espiritual, com o qual superava a ambivalência 

intrínseca da obra artística, que teria conotações negativas somente quando se 

convertesse em acompanhamento instrumental de uma devoção inaceitável. (GARBINI, 

2009:186)
7
 

Apesar de Lutero perceber a distância que as práticas polifônicas e o próprio uso do 

latim na liturgia tinham imposto entre o povo e as Escrituras, sua postura inicial não era 

radicalmente contrária a ambas as práticas. Prova disso é que sua primeira publicação 

musical “Geystliches gesangk Büchleyn”, de 1524 (portanto somente sete anos posterior às 

95 Teses), incluía mais de 40 fragmentos de três a cinco vozes. Quanto ao latim, Lutero 

também não demonstraria radicalismo na busca de sua extinção, tendo mantido partes da 

liturgia na língua latina por vários anos, até que a Deutsche Messe se impusesse a partir de 

1526.  

Mas a grande influência de Lutero no repertório musical sacro haveria mesmo de ser 

uma música de caráter homofônico – estilo musical no qual todas as vozes têm o mesmo 

desenho rítmico – e simples que viria a ser denominada coral luterano. Cantada em alemão, 

esta forma musical criaria novas melodias, reutilizaria melodias da igreja medieval ou ainda 

usaria canções populares com letras sacras. Ele forneceu um patrimônio musical para todas 

as igrejas protestantes até os dias de hoje. Sobre o desenvolvimento do coral luterano e sua 

relação com os coros das igrejas reformadas, Henriqueta Rosa Fernandes Braga diz que: 

Inicialmente, conforme estabeleceu a Reforma, o Coral era cantado em uníssono por 

toda a congregação, sem acompanhamento de órgão. Nas capelas principescas e nas 

grandes igrejas citadinas, a par da execução congregacional, florescia a arte vocal 

erudita cultivada pelos coros, aos quais se atribuía a função de ensinar o Coral à 

assembleia dos fieis. Incumbidos da direção do canto coletivo, cabia-lhes entoar as 

                                                 
6
 Lied é uma palavra alemã sem tradução exata para o português que se refere à canção artística alemã. Seu uso 

representa uma vasta tradição germânica que, saindo das canções medievais, folclóricas e populares, ganhou 

grande importância e projeção na obra dos grandes compositores clássicos e românticos daqueles países. Além 

da estrutura musical refinada e de um diálogo criativo e intenso entre a voz e os instrumentos que a 

acompanham, o Lied se notabilizou também pela valorização do uso da poesia e por uma inventividade musical 

que traduz e aprofunda a experiência emocional dos textos musicados. 
7
 Tradução do autor da edição em espanhol. 
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melodias dos Corais em uníssono com a congregação e, frequentemente, as estrofes se 

alternavam entre congregação e coro, o qual, neste caso, fazia ouvir o Coral em estilo 

polifônico, com a melodia no tenor, de acordo com o uso da época. A seguir, o coro 

deixou de acompanhar a congregação em uníssono para fazê-lo a várias vozes. 

(BRAGA, 1958:19) 

Outros reformadores foram mais firmes na sua posição contrária à prática do canto 

em vozes. Huldreich Zwingli (1484-1531) não achava importante a música no culto e só a 

considerava uma distração que desviava a atenção da congregação do que era fundamental 

na devoção: a Palavra. João Calvino (1509-1564) tolerava a música, mas não admitia 

polifonia e nem o uso de instrumentos musicais no templo, no entanto, o uso da música 

polifônica e de formações instrumentais era largamente praticado no repertório sacro para 

uso doméstico em Genebra. O Saltério de Genebra, produzido entre os anos de 1539 e 

1562, musicou todos os salmos com a colaboração de dois grandes músicos polifonistas da 

época: Louis Bourgeois (c.1510-1560) e Claude Goudimel (1505-1572), mas, por orientação 

de Calvino, se ateve a uma escrita monofônica. No entanto, a transformação dessas 

melodias através do tratamento polifônico não tardaria a acontecer, conforme atesta a edição 

holandesa a três vozes editada em 1566, fruto do trabalho de Jacobus Clemens (1510-1556) 

e de seu aluno Gherardus Mes (antes de 1545-após 1566). Ainda no século XVI, entretanto, 

através de várias interrelações entre os corais luteranos e os salmos do Saltério de Genebra, 

chegar-se-ia a um modelo de polifonia protestante europeia, com a melodia no soprano, com 

uma escrita harmônica baseada em uma sucessão de acordes, com uma divisão silábica das 

melodias e com articulação simultânea do texto em todas as vozes. 

Uma importante característica desse repertório é a presença da melodia no soprano, 

ou seja, na voz mais aguda. Embora a presença da linha melódica na voz superior nos 

pareça muito natural hoje em dia, esta não era a prática composicional da Idade Média e 

nem mesmo se tornaria a prática mais usual na tradição da Igreja Católica. Desde o século 

XI era tradicional a presença da melodia no tenor, na prática chamada de cantus firmus que 

era a regra básica de construção da arquitetura das vozes. Henriqueta Braga conta um pouco 

da história dessa transformação técnica, lembrando que entre os 150 salmos da primeira 

edição do Saltério de Genebra, 17 já traziam a melodia no soprano. 

Foi, porém, Lucas Osiander quem, em 1586, publicou a primeira coleção de Corais e 

Salmos (Fünfzig Geistliche Lieder und Psalmen) harmonizados silabicamente a quatro 

partes nota contra nota, todos com a melodia no soprano, fundindo, assim, os elementos 

característicos do Choralstyl, do qual essa coletânea assinala a constituição definitiva. 

No prefácio declara que apresenta os cânticos dessa maneira “a fim de que todos na 

congregação deles possam participar”. (BRAGA, 1958:21) 
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O coral luterano haveria de encontrar um caminho através do desenvolvimento do 

órgão e das diferentes harmonizações que compositores e organistas foram empreendendo 

sob estas melodias colocadas no soprano. As harmonizações abriram portas para peças 

instrumentais baseadas nos corais luteranos que se utilizavam amplamente de mudanças 

harmônicas, contraponto, ornamentações e improvisações e que serviam muitas vezes como 

introdução ao canto congregacional ou que simplesmente passaram a substituí-lo. O órgão 

foi ganhando, assim, cada vez maior importância litúrgica e servia como elemento 

unificador do culto, o que alçou o organista a uma função ministerial nas igrejas do norte da 

Alemanha, que entendia os corais luteranos como música composta sobre texto poético 

advindo das Escrituras e, portanto, como expressão da Palavra verdadeira. Para expressar o 

conteúdo de tal verbo, o organista devia então lançar mão dos mesmos recursos da 

construção do discurso literário: a retórica e a teoria dos afetos, além da figuração musical – 

técnica que utilizava desenhos e ideias musicais para “traduzir” musicalmente o texto.  

Entre as características da organaria alemã que auxiliaram este desenvolvimento, 

destacam-se a grande variedade de registros, que proporcionou uma vasta gama de 

sonoridades aos organistas germânicos e, o que é ainda mais importante para a escrita coral, 

uma pedaleira muito mais autônoma que dos instrumentos italianos. Este foi o caminho 

proposto pelo compositor flamengo Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) e percorrido 

pelos músicos teutos do norte, como Jacob Praetorius (1586-1651), Johannes Praetorius 

(1595-1660), Franz Tunder (1614-1667) e seu sucessor Dietrich Buxtehude (1637-1707), 

Samuel Scheidt (1587-1654) - que publicou um livro fundamental para a compreensão dessa 

linha organística: Tabulaturbuch (1650) - e Johann Sebastian Bach (1685-1750). 

Mais tarde as vozes foram, a exemplo do órgão, saindo da pura harmonização 

homofônica para um contraponto cada vez mais cerrado. Desta vez a influência viria da 

Itália e da Cantata Sacra, forma largamente cultivada em solo italiano, cheia de elementos 

operísticos como o recitativo, a melodia acompanhada e o baixo contínuo e presente na obra 

de vários compositores barrocos italianos como Giacomo Carissimi (1605-1674), Luigi 

Rossi (1598-1653), Giovanni Battista Bassani (1657-1716), Domenico Scarlatti (1685-

1757) e Benedetto Marcello (1686-1739). O primeiro a usar o termo Cantata em alemão foi 

Kaspar Kittel (1603-1639), aluno de Heinrich Schütz (1585-1672), que estudara na Itália. 

As cantatas alemãs se mostraram o melhor meio para expressar a veia pietista da igreja 

reformada através da conjunção de vários elementos musicais: o concerto instrumental, o 
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coro em estilo madrigal, o recitativo, a ária e o coral luterano se unem como um discurso 

articulado que encontrou lugar dentro da liturgia luterana. Schütz, Scheidt - que uniu as 

cantatas ao calendário litúrgico -, Buxtehude, Johann Philipp Krieger (1649-1725), Johann 

Pachelbel (1653-1706), Wilhelm Zachow (1663-1712), Georg Böhm (1661-1733), Georg 

Philipp Telemann (1681-1767) e J. S. Bach são representantes da linhagem das cantatas. 

Além das cantatas, um repertório importante da herança luterana seriam as paixões. 

A prática de composição de paixões já está presente nos primeiros momentos do 

estabelecimento da cultura protestante com a Passionsharmonie (1526) de Johann 

Bugenhagen (1485-1558). Ela representa a manufatura artística de uma história, ou seja, 

constitui uma paráfrase musical para contar uma passagem bíblica e, portanto, enriquece o 

repertório através de elementos novos como a figura do narrador e o desencadeamento das 

ações das personagens, bem como as emoções que tais ações suscitam. Se somarmos às 

cantatas litúrgicas alemãs essa tradição das paixões chegaremos a uma compreensão das 

formas que estabeleceram o repertório para coros no universo da reforma luterana. Entre os 

compositores de paixões destacam-se Schütz e Johann Kuhnau (1660-1722) - em um elenco 

mais conservador que evitava o uso de recitativos, árias e outros elementos advindos do 

teatro - e, por outro lado, Johann Sebastiani (1662-1683), Johann Theile (1646-1724), 

Reinhard Keiser (1674-1739) e J. S. Bach - que utilizaram aqueles recursos com plena 

liberdade, aproximando suas obras das ideias contidas no Oratório inglês. 

Na Inglaterra a manutenção de elementos polifônicos foi mais forte que no 

continente. A criação do Anthem inglês do século XVI mantém as formas do moteto latino, 

embora recomende certa simplificação. Floresceu ali uma geração que lutava para se 

encaixar nos estilos musicais católicos ou protestantes conforme as variações políticas da 

conturbada Grã-Bretanha de então. Para eles, a polifonia era uma prática importante já que 

ela era querida do povo inglês, que a ela afluía com gosto. Segundo resenha de Sharon K. 

Elkes sobre o livro The Culture of Medieval English Monasticism, editado por James G. 

Clark: 

Foi a vitalidade dos mosteiros, não a sua decadência, que pode ter acelerado seu 

fracasso, ou ao menos assim argumenta Roger Bower em Um Empreendimento 

Monástico do Início da Era Tudor: Polifonia Coral para do Serviço Litúrgico. Bower 

descreve o meio-século anterior à Dissolução como um tempo de estabilidade e até de 

prosperidade econômica para os grandes mosteiros que ofereciam liturgias elaboradas 

com música polifônica e solistas virtuosos. Henry deve ter agido apressadamente para 

dissolver os mosteiros já que ele assim decidira porque uma demora daria ao 
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ressurgimento litúrgico monástico tempo para ganhar ainda mais impulso e apoio. 

(ELKINS, 2009:398)
8
 

Essa convivência sui generis entre a cultura protestante e católica aconteceu somente 

na Inglaterra dos séculos XVI e XVII. Uma sucessão de reis protestantes e católicos fez 

com que a religião oficial do país se alterasse com frequência, fazendo com que os autores 

tivessem que se adaptar às demandas políticas e religiosas a fim de continuar trabalhando 

para a corte e para o clero. A obra de Thomas Tallis (1505-1585) e de William Byrd (1543-

1623), sobretudo este último, serve como testemunha dessa manutenção de práticas 

católicas no repertório anglicano que geraria uma mistura criativa única e que faria com que 

a música coral inglesa alcançasse altos patamares de qualidade nesse período. Sobre a obra 

de Byrd, Richard L. Crocker afirma que 

Byrd estava na posição paradoxal de ser o melhor compositor de música sacra latina na 

Inglaterra durante os anos 1580 e 1590, mas, no entanto, ser um católico em um estado 

protestante. Não havia base social para o estilo que ele conhecia: a música católica 

estava banida, e a música protestante ainda não estava estabelecida em seu formato. É 

difícil enxergar como Byrd poderia ter escrito 100 missas ou 1.000 motetos. Suas obras 

mais importantes são dois livros de Sacrae cantiones (como os motetos eram 

frequentemente chamados) de 1589 e 1591, três missas, e dois livros litúrgicos de 

Gradualia (1605-1607), assim como uma quantidade comparável de música para uso 

litúrgico e hinos, ou seja, motetos, para uso protestante em inglês. (CROCKER, 

1966:213)
9
 

Apesar de Tallis e Byrd não terem alcançado uma expressão liturgicamente unânime 

entre seus contemporâneos e nem mesmo uma vasta produção, a qualidade de sua 

composição foi reconhecida em seu tempo e também pelas gerações posteriores e ajudou a 

criar um trilho composicional para a música inglesa que haveria de estabelecer uma 

estrutura diferente da música protestante praticada no continente na mesma época. Segue-se 

a essa geração a importante obra de Henry Purcell (1659-1695), mas a música inglesa só 

haveria de ocupar papel determinante na história internacional do canto coral protestante no 

século seguinte com a obra de George Friedrich Haendel (1685-1759) que, após se 

estabelecer na Inglaterra, levaria toda a sua veia criativa para o universo da música sacra 

através da composição de oratórios.  

Haendel nasceu e foi educado na Alemanha, com passagem pela Itália e ampla 

experiência na ópera. Sua produção de música sacra, que se iniciou ainda em seu país natal, 

onde escreveu música no estilo típico da Alemanha do norte, nunca deixou de ser uma das 

                                                 
8
  tradução do autor do original inglês 

9
  tradução do autor do orignal inglês 
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suas linhas composicionais. Haendel, vivendo na Inglaterra desde fins da década de 1710, 

musicou textos de John Wesley (1703-1791) e de George Whitefield (1714-1770) e se 

inseriu numa rica e florescente tradição hinológica inglesa, àquele período representada pela 

obra de Isaac Watts (1674-1748). Mas sua concentração no repertório sacro através dos 

oratórios só viria a acontecer por causa do declínio da ópera italiana tanto no gosto do 

público inglês quanto no orçamento das instituições promotoras da ópera de então. Haendel 

respondeu ao anseio da classe média inglesa por argumentos bíblicos podendo, para isso, 

utilizar uma mão de obra altamente especializada que se via sem trabalho devido à crise dos 

teatros. Grout e Palisca esclarecem que 

Estes oratórios não eram música sacra, Destinavam-se às salas de concertos e estavam 

muito mais próximos de uma representação teatral do que de um serviço religioso. Nem 

todos os oratórios de Haendel eram sequer sobre temas religiosos. Alguns, como 

Semele e Hércules (1745) são mitológicos. Outros, como O Festim de Alexandre, a Ode 

para o Dia de Santa Cecília (1739) e a última obra de Haendel, O Triunfo do Tempo e 

da Verdade (1757), são alegóricas. A dramaturgia do libreto é variável: Susana (1749), 

Teodora (1750) e José e os Seus Irmãos (1744) são praticamente óperas no pleno 

sentido do termo. A maioria dos oratórios bíblicos mantém-se muito próxima da 

narrativa original, mas o texto é reescrito em recitativos (umas vezes em prosa, outras 

em verso rimado), árias e coros. Israel no Egito, em contrapartida, relata a história do 

êxodo exatamente nas palavras das Escrituras. O Messias também tem um texto 

exclusivamente bíblico, mas é o menos típico dos oratórios de Haendel, pois não conta 

uma história: é uma série de meditações sobre a ideia cristã da redenção, começando 

nas profecias do Antigo Testamento e seguindo a vida de Cristo até ao seu triunfo final. 

(GROUT & PALISCA; 1997:467) 

O Messias, oratório composto em 1741 por encomenda para a cidade de Dublin, 

achou na Irlanda um sucesso imediato. Foi o sucesso do Messias que definitivamente 

estimulou o compositor a se focar na produção de oratórios sacros e que trouxe uma enorme 

guinada para sua carreira de compositor, fazendo-o abandonar o mundo da ópera e se 

dedicar à produção de oratórios. Esta mudança viria a torná-lo um dos nomes mais amados e 

lembrados pelos coros em todo o planeta, principalmente pelos grupos corais de ambientes 

cristãos. Esse sucesso da obra no meio coral foi imediato e gerou uma onda de ações 

culturais relacionadas ao canto coral como leituras públicas e festivais. Grout e Palisca 

assim comentam o sucesso comercial dos oratórios após aquela estreia: 

Após o sucesso do Messias em Dublin, em 1742, Haendel e John Rich, empresário que 

produzira The Beggar’s Opera
10

, alugaram um teatro para apresentarem anualmente 

                                                 
10

  The Beggar’s Opera (a ópera do mendigo) é uma opereta escrita em 1728 por John Gay com arranjos 

musicais de Johann Christoph Pepusch. É uma obra satírica que usava várias das convenções da ópera em uma 

seleção de melodias retiradas de músicas populares, árias de ópera e hinos religiosos da época, além de música 

folclórica. A obra continua conhecida e popular até os dias de hoje, tendo influenciado outas criações similares 
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oratórios quaresmais; estes espetáculos tinham como atração suplementar a presença do 

compositor, que improvisava ao órgão durante os intervalos. Foram estes concertos que 

lançaram os alicerces da imensa popularidade de Haendel junto do público inglês, 

popularidade que conferiu à sua obra, durante mais de um século, um lugar cimeiro na 

vida musical inglesa. (GROUT & PALISCA; 1997:460) 

No entanto, tal sucesso não deixaria de gerar incômodo. Outros oratórios, dedicados 

a figuras do Antigo Testamento, foram bem vistos pelo episcopado inglês que neles 

enxergou um renovado interesse do povo pelas histórias bíblicas disseminando grandes 

figuras da cultura cristã. Mas o Messias apresentava a figura de Cristo bem no centro de 

uma obra criada segundo a lógica do entretenimento. Isso gerou uma controvérsia nos meios 

puritanos que haveria de se tornar uma questão importante que oporia a cultura em torno 

dos coros e o clero anglicano. Garbini aponta a natureza dos temores que alimentavam esta 

querela em torno do Messias: 

A centralidade da figura de Cristo, tão estática no Messias, parecia por demais incisiva 

se comparada ao front meta-histórico, reformista e problemático dos feitos do Antigo 

Testamento, de modo que aquela música cativante podia minar os cimentos morais, 

práticos e terrenais sobre os quais se assentava desde sempre a identidade do povo e do 

episcopado inglês. (GARBINI; 2009:294-5)
11

 

Essa luta entre a paixão pela prática coral por parte dos músicos ligados às igrejas e a 

desconfiança das lideranças eclesiásticas mais conservadoras viria a se tornar um dos traços 

marcantes das relações entre os atores culturais na vida da igreja protestante. Ter isso em 

mente nos ajuda a compreender a distância entre os pietistas e o clero anglicano, que 

culminaria nos grandes movimentos de migração rumo à América. Exemplo interessante 

sobre a existência desse conflito entre a cultura coral e a visão da ortodoxia da Igreja inglesa 

é a opinião de John Antes Latrobe sobre a postura dos cantores na igreja inglesa em 1831. 

Latrobe enumera os quatro principais defeitos dos coros de igreja como sendo: falta de 

reverência na casa de Deus; desejo de aparecer; rejeição obstinada de conselhos e mau 

gosto. A respeito do primeiro item, o autor afirma que: 

Comportamento irreverente durante o culto tem sido causa de escândalo em várias 

igrejas. Qualquer um que já tenha frequentado os bancos do órgão, deve ter percebido a 

indiferença geral por parte do coro a respeito dos exercícios devocionais nos quais eles 

estão engajados. Com efeito, uma grande seriedade e atividade podem ser 

demonstrados no ato da apresentação, mas, assim que esta tenha terminado, há pouco 

que possa induzir a uma ideia de que as outras partes do culto sejam de algum interesse 

geral. Os cantores se ocupam com as folhas de seus livros de música, ou mantêm 

                                                                                                                                                         
como, por exemplo, Die Dreigroschenoper (a Ópera dos Três Vinténs), de Bertold Brecht e Kurt Weill escrita 

em 1928, além da brasileira A Ópera do Malandro, de Chico Buarque, estreada em 1978. 
11

   tradução do autor do original espanhol. 
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conversações em voz baixa; enquanto o organista pode, possivelmente, estar engajado 

em um exercício pantomímico no seu instrumento, avidamente dedilhando as teclas 

silenciosas, e estrepitando os pedais silentes. Como se poderia supor que tais indivíduos 

estejam tendo a mesma relação com Deus que o resto do povo, - que eles sintam 

alguma necessidade de confessar seus pecados, de implorar por misericórdia e de 

aceitar as oferendas do evangelho, ou que eles sejam em algum ponto diferentes deste 

nobre instrumento musical ao redor do qual eles congregam? Felizmente para a 

congregação, as cortinas, cuidadosamente feitas, a protegem do escândalo que tal 

conduta, de outra forma, certamente suscitaria. Os cantores são assim habilitados a 

monopolizar sua atenção com seus próprios distúrbios, livres de intrusões, e o organista 

tem à mão toda a extensão do seu instrumento sem medo de oposição, a não ser que, 

pelos erros trapaceiros dos trabalhadores dos porões, algum vento seja repentinamente 

injetado nos tubos, abertos e fechados em resposta ao show estúpido do instrumentista; 

sem esta interrupção, que não é impossível, esta conduta indecente não deve ocasionar 

maior responsabilidade. (LATROBE; 1831:114-5)
12

 

Os coros achariam grande força e estímulo na obra de Haendel. Sua maneira de usar 

os coros representa, sem sombra de dúvida, a inovação mais importante que ele introduziu 

nos seus oratórios. Essa inovação vem da própria experiência cosmopolita desse artista 

único que conheceu e praticou a escrita do coral luterano, travou contato com o costume da 

Alemanha católica de escrever peças corais com acompanhamento orquestral, estudou in 

loco as práticas italianas do Madrigal e dos coros de ópera e se apropriou com maestria da 

linguagem coral inglesa, como atestam seus Chandos Anthems (1718-1720). Sua 

sensibilidade quanto ao uso do coro o levou a achar soluções novas para o uso do canto em 

grupo nas suas obras, valorizando seus aspectos coletivos, conforme afirmam Grout & 

Palisca: 

O caráter monumental do estilo coral de Haendel revelou-se particularmente adequado 

aos oratórios, onde se punha mais a tônica na expressão coletiva do que na expressão 

individual. Haendel usou muitas vezes os coros no oratório onde na ópera sugeriria uma 

ária, ou seja, fazendo um comentário ou uma reflexão oportuna acerca da situação 

criada pelo desenrolar da ação. A natureza coletiva do grupo coral tende, 

inevitavelmente, a conferir a esses momentos uma certa impessoalidade, um pouco à 

maneira do que sucedia com os coros do teatro grego.” (GROUT & PALISCA; 

1997:468-9) 

Haendel sabia escrever música coral de altíssimo impacto emocional e de grande 

eficácia no uso da linguagem dos afetos e da figuração descritiva através dos sons e, no 

entanto, lograva conseguir tais efeitos com uma escrita musical muito simples e acessível. 

Toda essa força, unida a uma grande fluidez do discurso musical, contribuiria para a grande 

receptividade que os seus oratórios encontraram junto aos coros amadores, às associações 

corais e aos grupos corais das igrejas da Inglaterra que “desde a década de 1760 se 

                                                 
12
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converteria em uma valiosíssima fonte antológica, da qual os conjuntos corais tomavam 

material para seus repertórios.”
13

 (Garbini, 2009:294). Em pouco tempo, tal receptividade 

seria experimentada em todo o mundo para o qual se estenderia a influência cultural da 

Inglaterra protestante, incluindo os Estados Unidos da América e os países que viriam a 

receber as missões protestantes advindas da América do Norte. 

A influência de Haendel sobre a música executada no universo protestante dos 

séculos posteriores haveria de se tornar ainda maior do que a de outros compositores do 

mesmo período, pois, diferentemente das práticas barrocas alemãs que caíram em certo 

ostracismo por várias décadas, os oratórios de Haendel alcançariam fama internacional 

imediata e perene. Os coros se tornaram particularmente aficionados pelo Aleluia, a peça 

coral final da segunda parte do Messias, que se tornaria uma espécie de hino internacional 

do movimento coral protestante. Voltamos às palavras de Grout & Palisca para buscar 

compreender os segredos do impacto positivo que este coro causou (e ainda causa) nas 

audiências: 

Passagens como esta revelam o Haendel dramaturgo, o insuperável mestre dos efeitos 

grandiosos. Haendel sabia escrever eficazmente para um coro, num estilo mais simples 

que o de Bach, menos finamente cinzelado, menos subjetivo, não tão sistematicamente 

contrapontístico. Fazia alternar as passagens de textura abertamente fugada com blocos 

compactos de harmonia, contrapunha uma linha melódica de notas prolongadas a uma 

outra em ritmo mais rápido. Tudo está planejado de forma que as vozes se conjuguem 

perfeitamente; nos pontos em que pretendia obter a plenitude máxima de sonoridade 

coral, por exemplo, Haendel aproximava as quatro vozes umas das outras, baixos e 

tenores no registro mais alto, sopranos e contraltos no registro médio. Esta fórmula foi 

muitas vezes utilizada nas cadências finais tipicamente haendelianas: um coro allegro 

culminando num acorde inclonclusivo; um momento de silêncio tenso; depois os 

acordes da cadência final em três ou quatro harmonias esplêndidas, sonoras, adagio, 

onde o coro, numa grande explosão de som, resume todo o sentido da música anterior. 

(GROUT & PALISCA; 1997:470) 

Entre as contribuições mais importantes que a obra de Haendel traria para os coros 

das igrejas, é necessário lembrar o seu magnífico uso da língua inglesa. Sobre este aspecto, 

Crocker acredita que somente Haendel (e além dele, talvez somente Purcell) foi capaz de 

escrever um “recitativo convincente em inglês”. Grout e Palisca concordam com a 

importância desse uso da língua inglesa, ressaltando que o italiano largamente utilizado nas 

óperas de então era bem visto (embora pouco compreendido) pelo “público londrino mais 

snob”. Mas o uso do inglês criava uma nova possibilidade de contato direto com a classe 

média e com suas aspirações, o que viria a ser mais um fator da popularidade e do impacto 
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dos oratórios de Haendel em uma sociedade que vivia já o início da efervescência dos 

movimentos missionários, como veremos a seguir. 

 

2.3 A importância do coro nos movimentos missionários 

Como veremos neste item a expansão dos movimentos missionários, principalmente a 

partir do movimento metodista, responde a um novo paradigma religioso que se instala nas 

fileiras do protestantismo, que é a busca de uma vivência emocional da dimensão espiritual, 

com uma grande valorização dos sentimentos, do coração, das lágrimas e da conversão. O 

ser humano do século XVIII quer ser tocado por uma presença mística e essa busca vai abrir 

novos horizontes dentro do campo religioso. As mudanças no espírito do homem inglês o 

levam, portanto, a buscar uma nova relação com Deus e o líder religioso que melhor 

compreendeu este conjunto de novas aspirações foi John Wesley. O impacto do discurso de 

Wesley junto ao grande público inglês é resumido assim por Antonio Gouvêa Mendonça: 

O misticismo e o pietismo fazem parte, portanto, da herança religiosa de Wesley, assim 

como isto também é verdade em relação ao puritanismo. Ocorre que Wesley soube 

fazer uma produtiva síntese dessas três correntes, o que valeu ao seu movimento 

religioso e social um extraordinário crescimento na Inglaterra, e ainda mais 

extraordinário na América. Apelo para a conversão e mudança de vida, a ação social no 

sentido da moralidade e o emocionalismo lembram, respectivamente, a pregação 

arminiana da responsabilidade pessoal, o puritanismo e o pietismo. (…) Wesley cria, e 

sua atividade religiosa o comprova, que a prática é uma consequência necessária da 

vida e da experiência religiosa. Por outro lado, nem Wesley nem tampouco os pietistas 

atacavam o status quo. Econômica e politicamente eram conservadores, mas o sentido 

de disciplina e de direcionamento da vida que Wesley sustentava teve consequências 

sociais muito importantes. (...) Como resultado, os metodistas a miúdo estavam na 

primeira fila nos movimentos de reforma relacionados com o novo industrialismo, não 

no sentido de subverter as estruturas, mas no de disciplinar e direcionar os movimentos 

que tendiam a tumultuar a vida social. (MENDONÇA; 2008:72-3) 

John Wesley, seu irmão Charles (1707-1788), e sua contraface menos arminiana e 

mais calvinista, George Whitefield, eram todos membros do clero da Igreja Anglicana e 

foram proibidos de pregar nas igrejas, levando, com isso, suas ideias avivacionistas para 

espaços alternativos como praças e fábricas. Nessas reuniões, eram largamente entoados 

hinos com poemas escritos pelos irmãos Wesley, principalmente Charles, com mensagens 

fortemente emocionais de apelo a uma vida cristã íntima e pessoal. A música que servia de 

veículo para estes poemas vinha de várias fontes, incluindo melodias de Haendel. A febre 

em torno dos oratórios haendelianos é intimamente contemporânea das pregações 
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avivalistas de John Wesley, cuja experiência do “coração aquecido” aconteceu em 1738, ou 

seja, somente três anos antes da composição do Messias. Como já visto, a popularidade da 

música de Haendel, especialmente suas composições corais, foi fruto das fortes mudanças 

na realidade social inglesa que via acontecer uma rápida reacomodação de classes sociais, 

com o crescimento da classe média e uma aspiração pela organização da vida no espaço 

urbano, dado o crescimento das grandes cidades na esteira da revolução industrial.  

As pregações dos irmãos Wesley e de Whitefield encontravam um público ávido de 

ouvir um direcionamento espiritual para suas vidas que brotasse de fontes externas à política 

religiosa oficial do governo da Grã-Bretanha. Encontrando pouco espaço, devido ao 

acirramento da posição da Igreja Anglicana e do governo, levas de imigrantes advindos da 

Inglaterra, Irlanda e Escócia partiram rumo ao novo continente a fim de criar ali 

assentamentos coloniais com cunho fortemente religioso. Apesar de os grupos que 

empreenderam essa migração incluírem luteranos e calvinistas, os primeiros se lançariam a 

um projeto de assentamentos isolados, enquanto que os últimos se disporiam a um plano de 

evangelização e expansão. Consequentemente, a força colonizadora mais determinante na 

formação da mentalidade dessa nova sociedade que começava a ser erigida viria das 

diversas linhas de pensamento do calvinismo, que foram, indubitavelmente, as linhas 

mestres da construção do espírito nacional norte-americano.  

O espírito do protestantismo norte-americano seria definitivamente marcado pelos 

puritanos e pelo fenômeno chamado de denominacionalismo, isto é, pela liberdade religiosa 

de se pertencer a uma denominação e de, ao mesmo tempo, se respeitar a existência de 

outras denominações compreendendo que nenhuma delas guardava em si a verdade última 

do Cristianismo, mas que cada um dos grupos representava uma face teológica da múltipla 

ação de Deus no mundo. Esta visão, obviamente, é fruto da necessária oposição dos que 

haviam sido perseguidos pelo modelo institucional da Igreja inglesa tão hierárquica e 

fechada. No entanto, o novo modelo não evitaria que, em algumas regiões, houvesse fortes 

perseguições religiosas a grupos específicos como os batistas e os quakers. Durante este 

período colonial, presbiterianos e congregacionais haveriam de ser os grupos majoritários.  

Naquele período a atividade religiosa sofreria com o impacto do iluminismo e uma 

tendência à secularização presente no início do século XVIII. Em meados do século haveria 

de acontecer uma grande reação, através de um movimento avivalista conhecido como 

Primeiro Grande Despertamento, iniciado pelo pastor Jonathan Edwards (1703-1758) em 
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1734 e enriquecido pela vinda à América de George Whitefield. Carlos da Fonseca, no 

artigo “Deus está do nosso lado”: excepcionalismo e religião nos EUA, ressalta a 

importância de reconhecermos que o cerne dos valores que transformaram os EUA em uma 

nação é de caráter estritamente religioso e que estes conceitos foram incutidos na 

mentalidade do cidadão estadunidense, sobretudo pelos pastores dos séculos XVIII e XIX. 

Jonathan Edwards foi o pregador que deu a face americana ao milenarismo, relacionando 

uma visão apocalíptica de parusia à conquista do Novo Mundo. Ele dizia que uma das 

provas da intenção de Deus em finalmente instalar seu reino era o fato de um continente 

inteiro ter permanecido por séculos escondido dos olhos humanos e só ter se revelado 

quando o protestantismo, ou seja, a verdadeira religião, floresceu. Um componente secular 

caro a Edwards que fortalecia ainda mais suas convicções era a translatio imperii 

(transferência dos impérios) que mostrava uma tendência histórica de os grandes impérios 

da humanidade se moverem em direção ao oeste. Para ele, a “nova manhã” haveria de 

acontecer no novo continente. 

Após a morte de Edwards, o quadro é alterado pela chegada do metodismo, sua 

pregação da conversão, sua renúncia aos prazeres sociais e sua informalidade que em muito 

forjaram as características dos projetos missionários norte-americanos e que varreram o 

centro-oeste do país com acampamentos e reuniões de forte teor emocional. A partir de 

1858 aconteceria o Segundo Grande Despertamento, com ênfase na vinda do Espírito Santo 

e no fortalecimento do ser humano e com afastamento cada vez maior das ideias calvinistas. 

Sobre a teologia desses avivamentos, Mendonça afirma que 

A Teologia dos Avivamentos foi uma resposta necessária da religião às condições de 

uma sociedade sui generis em que as oportunidades estavam abertas para todos. A 

ascensão dependia das aspirações e do desempenho e as diferenciações sociais ainda 

estavam por se fazer. Desse modo, uma religião montada sobre o velho calvinismo era 

pouco viável, pois que suas doutrinas da soberania absoluta de Deus e da total 

incapacidade do homem chocavam-se contra o princípio do desempenho, assim como o 

da eleição contra o princípio do voluntarismo. Também o elitismo calvinista repugnava 

ao igualitarismo. Ainda, as ideias filosóficas evolucionistas reforçavam o crédito na 

capacidade de aperfeiçoamento e progresso do indivíduo e da sociedade. Não havia 

como fugir a uma reformulação teológica, reformulação essa que teve como matriz o 

arminianismo metodista. (MENDONÇA; 2008:87) 

O ambiente civil religioso que viria a tão fortemente definir a cultura dos Estados 

Unidos produziria uma série de fenômenos sociais que se cristalizariam em um grupo de 

ideias fartamente discutidas e exploradas por estudiosos da cultura daquele país. Um desses 

mitos fundantes da ideologia norte-americana é o “destino manifesto”, um misto de fé e 
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superioridade que impulsionou o pioneiro a abrir as fronteiras do país. O destino manifesto 

é um conjunto de ideias que, resumidamente, expressa a convicção do cidadão norte-

americano de que a vontade de Deus estava sendo plenamente realizada com a implantação 

de uma nova nação, cristã e livre, onde os ideais do cristianismo viriam a se impor no 

universo político, realizando o sonho de Deus para a humanidade. Fonseca indica o 

momento exato do nascimento do termo: 

A expressão “Destino Manifesto” surgiu pela primeira vez em 1845, em artigo do 

jornalista John O’Sullivan sobre a anexação do Texas. Meses depois, tornar-se-ia 

popular ao ser reutilizada em editorial sobre a controvérsia opondo EUA e Inglaterra a 

respeito do território de Oregon. O editorial, publicado pelo jornal New York Morning 

News, afirmava que a reivindicação norte-americana ao Oregon “era legítima pelo 

direito de nosso Destino Manifesto de possuir e povoar a totalidade do continente que a 

providência divina nos deu para o desenvolvimento de nossa grande experiência de 

liberdade e governo federativo” (FONSECA: 2007:173) 

Em outra passagem de seu texto, Fonseca demonstra a vitalidade dessa ideologia e 

aponta para o fato de que ela pode ser percebida como influente no pensamento do cidadão 

americano até os dias de hoje. Estudando a presença do destino manifesto na administração 

de George W. Bush - presidente dos EUA entre 2001 e 2009 -, ele nos lembra que tal 

fenômeno é uma face com amplo alcance nacional do chamado excepcionalismo:  

O excepcionalismo (ou providencialismo, como prefere Webb) norte-americano é 

fenômeno profundamente assentado em bases religiosas. O tema do “país com uma 

missão”, de uso frequente em discursos políticos (como os de Bush, acima citados), tem 

suas origens mais remotas em mitos protestantes como os da “providência divina” 

(divine providence), da “cidade na colina” (city upon a hill), do “povo escolhido” 

(chosen people) e da “missão na natureza selvagem” (errand into the wilderness), os 

quais integraram a narrativa simbólica dos primeiros colonos puritanos da Nova 

Inglaterra. (FONSECA, 2007:156) 

Voltando ao século XIX, percebemos que a consolidação da nação, no entanto, não 

era o suficiente, pois a noção corrente era de que Deus outorgara aos Estados Unidos da 

América uma bênção que era, na verdade, fruto da vontade divina para o ser humano como 

um todo. Esta afirmação de fé faria com que os norte-americanos começassem a construir 

seu plano de expansão para o exterior. O fundo religioso dessas convicções expansionistas 

produziria também uma expansão missionária das igrejas americanas no último terço 

daquele século. André Luiz Araújo Ramos e Ridson de Araújo Miranda sugerem uma 

compreensão mais radical dos acontecimentos de então, indicando que o destino manifesto 

era, na verdade, uma doutrina, o que encontra eco na opinião de vários autores que aceitam 

a existência de uma religião civil americana: 
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A doutrina do Destino Manifesto reside “no principio calvinista da predestinação 

absoluta pela qual ‘Deus escolhe seus eleitos’. (...) A difusão da liberdade seria a 

extensão das instituições americanas para povos que não a haviam escolhido. O Destino 

Manifesto (...) irá então adquirir  as feições de um altruísmo civilizatório, sustentando a 

idéia de ação regeneradora destinada a conduzir os outros povos para a Nova Jerusalém. 

Tratar os outros povos como uma tábula rasa seria um imenso equívoco; sabemos que 

“os outros” também têm suas instituições, seu corpo cívico, etc. O que fazer então com 

quem viesse a rejeitar os “missionários divinos”? A resposta é: simplesmente não há 

como fugir da vontade de Deus. De acordo com o ex-presidente Thomas Woodrow 

Wilson (1912–1921), “(...) a ‘missão civilizadora’ dos Estados Unidos consistia em 

outorgar a democracia aos países atrasados, ainda que pela força”. (RAMOS & 

MIRANDA, 2007:7-8) 

O trabalho de Peri Mesquida e Abdeljalil Akkari mostra bem a face metodista da 

construção das bases para esta expansão transcontinental, que foi construída sobre convicções 

do próprio John Wesley, que pretendia “criar uma nova cultura visando uma reforma 

intelectual e moral” (Mesquida & Akkari, 2004:2). Os autores defendem que as ideias do 

metodismo foram fundamentais para o estabelecimento do “american way of life” e 

classificam o movimento metodista como a mais poderosa instituição eclesiástica e 

educacional dos EUA após a Guerra Civil. Nesse momento, ganha uma face metodista o 

projeto de estabelecimento de uma civilização cristã no país. 

Assim, enquanto “religião da República”, o metodismo se esforçou para modelar a 

sociedade americana, sobretudo pelas instituições voluntárias e pelas obras 

educacionais, ao ponto de vê-la como o modelo de civilização cristã que deveria ser 

imitado e seguido por outras nações, pois se tratava de uma civilização que caminhava 

na direção da vitória e do aperfeiçoamento. (MESQUIDA & AKKARI, 2004:4) 

Mesquida & Akkari afirmam que as autoridades, tanto clérigos quanto leigos, sabiam 

que as missões se prestavam não só à conversão, mas, também, a mudar os hábitos dos 

povos “atrasados”, inclusive abrindo novas vias de comércio para produtos de países 

“civilizados”. Além de um projeto religioso, portanto, o movimento missionário norte-

americano que fundou as igrejas protestantes no Brasil e em outros países, era um 

movimento com elementos culturais, políticos, econômicos e sociais. Entre os leigos, as 

atividades missionárias incluíram expressivas ações educacionais através da criação de 

escolas e da disseminação do movimento das Escolas Dominicais; a criação de sociedades 

auxiliadoras femininas; a distribuição de Bíblias e a prática do canto coral, tanto para uso 

litúrgico como para atividades sociais e de evangelização. A Enciclopédia da Religião na 

América, no verbete Congregações, destaca este trabalho leigo nas comunidades cristãs: 

Por ser a congregação uma associação voluntária, a maior parte do seu trabalho é 

realizado por religiosos amadores em grupos dedicados a atividades (ensaio de hinos 
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corais, ensino na Escola Dominical, contagem das ofertas, montagem do informativo 

mensal, manutenção do prédio, e preparação de sopas e costura de roupas para os 

necessitados) que se valem de seus talentos e a eles fornecem uma conexão 

significativa com sua fé. As congregações tendem a ser locais cheios de ocupação, nos 

quais o conteúdo religioso de muitas atividades pode não ser imediatamente óbvio ao 

observador externo. (ENCYCLOPEDIA, 2010:499)
14

 

A música sempre foi fundamental na expressão cultural da igreja norte-americana e a 

cultura daquele país (mesmo nas suas manifestações mais voltadas para a indústria da 

música pop, do rock ou do rap) é até hoje fortemente determinada pela influência da música 

cristã protestante. A introdução desse repertório na história daquele país se inicia com a 

chegada da hinódia inglesa a partir de meados do século XVII. Os puritanos que chegaram a 

Massachusetts em 1620 trouxeram consigo a tradição estrita do Calvinismo de cantar 

salmos metrificados em uníssono e sem acompanhamento nos cultos, mas com versões 

harmonizadas para serem cantadas no ambiente doméstico. Dado que as edições europeias 

de saltérios eram muito complexas para as condições dos assentamentos, foi publicado um 

saltério pela recém-fundada Universidade de Harvard para uso nas colônias, o Bay Psalm 

Book (1640).  

Assim, devido às dificuldades para a execução satisfatória do repertório, o final do 

século XVII trouxe a prática da criação de escolas de canto para tentar ensinar os 

rudimentos do canto coral. Estas escolas locais eram normalmente organizadas por pastores 

ou lideranças de igrejas locais e contavam com professores de canto itinerantes. Este foi o 

início da formação dos coros nos EUA, com a atividade de grupos que, aos poucos, foram 

se destacando da congregação e ocupando um local especificamente designado para eles. 

Inevitavelmente, foi posta em discussão a orientação de Calvino da preponderância do canto 

congregacional em uníssono, já que os coros começaram a monopolizar a manifestação 

musical das congregações e a buscar repertórios cada vez mais elaborados para desafiar suas 

próprias competências musicais. 

O século seguinte traria outra fonte de dissolução da salmodia calvinista com o 

desenvolvimento dos hinos, um repertório que era mais afeito às tradições poéticas do coral 

luterano, com maior liberdade de temas e com expressões de uma religiosidade mais pessoal 

e íntima que, aos poucos, se tornaria característica marcante da música sacra norte-

americana. A grande figura a liderar este movimento foi o já citado compositor Isaac Watts, 

que acreditava que os salmos eram muito distantes da vida espiritual de seus 
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contemporâneos e cuja obra seria largamente publicada em cidades norte-americanas 

durante o século XVIII. Some-se a isso a chegada dos irmãos Wesley à Geórgia em 1735 e 

sua profunda conexão com os irmãos Moravianos nascida naquela viagem. Uma prática 

importante dos Moravianos que viria a influenciar a vida musical dos Wesley e das colônias 

era uma prática de celebração pública que compreendia música (inclusive música 

instrumental), comida e bebida chamada por eles de Liebesmahl (Festa do Amor), tradição 

que viria a ser um dos meios para a evangelização e expansão dos metodistas nas colônias.  

Aquele século ainda traria o início de uma das maiores tradições musicais dos EUA: 

os Negro Spirituals
15

: termo que designava a música dos negros escravos convertidos ao 

Cristianismo e que variava desde música de trabalho até música para uso litúrgico, mas 

sempre trazendo temas de sofrimento muito pungentes relacionados à esperança de 

redenção na vida futura que poderia, enfim, livrar o povo do jugo e da dominação sob a qual 

viviam. Além disso, podiam-se verificar características musicais advindas da África com 

uso de padrões rítmicos marcantes e com a alternância entre canto solista e refrões corais. 

Nas igrejas para negros que seriam construídas a partir de finais do século XVIII, cantavam-

se também hinos de Charles Wesley e de Isaac Watts, com expressões características das 

práticas daquelas comunidades como gritos, onomatopeias, glissandos e outras expressões 

vocais. Hinários editados no século XIX haveriam de incluir refrões, ao estilo dos Negro 

Spirituals, em hinos europeus, os quais eram cantados pelo coro ou pela congregação. 

A história da música sacra norte-americana haveria de passar ainda pelas canções 

advindas dos movimentos avivalistas do séc. XIX e dos acampamentos, cujos participantes 

permaneciam por dias “orando, cantando, ouvindo os pregadores, gemendo, pulando e 

entrando em transe” (Encyclopedia; 2010:1461). O repertório que sairia dessas reuniões 

haveria de ser uma música informal, sem necessidade de hinários ou de musicalidade 

refinada. Assim, as novas canções seriam de caráter popular baseadas em canções seculares 

ou em música de dança e, quase sempre, com refrões simples e marcantes que propiciassem 

fácil memorização. Os textos usualmente eram focados na evangelização e na experiência 

do ouvinte, geralmente marcada por vivência emotivas, constituindo aquilo que Jaci 

Maraschin enxerga como reflexos do Romantismo na música protestante: 

Mas foi principalmente no período romântico que a ideologia dos sentimentos tomou 

conta do canto em geral e do canto litúrgico em particular. Acreditava-se que a música 
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possuía o dom de expressar as emoções humanas por meio da combinação de sons 

distribuídos em linhas melódicas, acordes agradáveis e ritmos bem marcados. (...) Nas 

igrejas evangélicas como, por exemplo, as batistas e metodistas, insufladas pelo pietismo 

e pelo puritanismo, o canto litúrgico tornou-se meio de conversão e de propagação 

missionária. Esse canto voltava-se para as delícias do céu ao mesmo tempo em que 

repudiava os bens deste mundo: “Quando vires outros cheios de ouro e bens/ lembra que 

tesouros prometidos tens. / Nunca os bens da terra poderão comprar/ a mansão celeste 

que vais habitar”. O canto litúrgico romântico mostrou-se individualista e consolador: 

“Vós que em tristeza estais, desconsolados, / vosso consolo em Deus vinde buscar; / os 

corações trazei, se amargurados: / dores e mágoas Deus pode sarar”. (MARASCHIN, 

s/d:13) 

Um fato musical muito interessante nessa época dos avivamentos foi o 

desenvolvimento de um sistema de escrita musical simplificada que propiciava a leitura 

musical a partir de símbolos geométricos básicos. A simplicidade do sistema possibilitou a 

permanência da prática de se cantar a quatro vozes mesmo em um meio onde não se 

praticava a educação musical refinada que fizera parte do século anterior e que ainda estava 

presente nas igrejas do norte. Embora em um nível ainda sutil, por causa da presença 

eventual de negros nesses grandes agrupamentos, haveria ainda de acontecer uma influência 

dos Negro Spirituals no meio desses acampamentos e, devido à assimilação de elementos 

advindos da cultura dos negros, parte do repertório criado naquela época seria batizado 

como White Spirituals. 

A emotividade ganharia maior profundidade ainda no período chamado de Segundo 

Avivamento, ainda em meio às tensões criadas pela Guerra de Secessão, no qual despontou 

o nome do evangelista Dwight Moody (1837-1899). Os sermões agradáveis e acessíveis de 

Moody enfatizavam as recompensas fáceis e imediatas da aceitação de Cristo, com uma 

retórica que atraía os primeiros agrupamentos de moradores urbanos que experienciavam a 

anomia das recém-criadas cidades industriais. O compositor Ira Sankey (1840-1908) juntar-

se-ia a Moody para criar um ministério que definiria as linhas gerais dos rumos da música 

evangélica até os dias de hoje. Duas dessas composições personalistas de Sankey, de teor 

exclusivamente vertical e apelo emotivo – Venho como estou e História de Cristo (Conta-

me a história de Cristo) – são largamente conhecidas entre os evangélicos do Brasil. A 

Encyclopedia, já citada, assim se refere ao impacto do repertório surgido durante essa nova 

era avivalista: 

Como diretor musical e solista, Sankey compôs canções gospel cativantes que ajudaram 

a construir uma atmosfera receptiva, a preparar e elevar as multidões e a reforçar a 

mensagem de Moody. Ele recrutou grandes coros voluntários de igrejas locais, ensinou-

os suas novas músicas evangélicas, e implementava suas vozes dramaticamente para 

gerar expectativa e excitação. Conforme o culto progredia, as orações e exortações de 



66 

 

Moody eram entremeadas por cantos de conjuntos e solos vocais. Algumas das 

influências de Sankey vinham dos hinos dos avivamentos do pré-guerra, outras vinham 

das canções destinadas às crianças como parte do movimento das Escolas Dominicais. 

As letras enfatizavam um Jesus gentil e compassivo, visto mais como amigo pessoal do 

que como rei poderoso e juiz, sobre o qual a sujeição humana passiva pode lançar sua 

dependência para sustento e salvação. Com melodias simples mas memoráveis e 

harmonias igualmente simples mas emocionantes, animadas por ritmos pontuados e 

refrões fáceis de se lembrar, as canções atraíam muitos adoradores adultos. Em 1875, 

Sankey lançou a primeira edição de Gospel Hymns, que rapidamente definiu o padrão 

para o novo gênero da música evangélica branca. (ENCYCLOPEDIA; 2010:1462)
16

 

A nova onda ligada às pregações de Moody abriu espaço para o trabalho de Fanny 

Crosby (1820-1915), uma poetisa e compositora cega que se sentiu tocada em um culto na 

Igreja Metodista Episcopal da Rua 30 em Nova Iorque, durante uma campanha de avivamento 

no ano de 1850. Fanny envolveu-se fortemente no movimento Holliness, sendo palestrante 

por mais de 20 anos nos acampamentos que aconteciam em Ocean Grove, New Jersey. Seu 

trabalho resultou na criação de muitos hinos fundamentais para os movimentos avivalistas da 

segunda metade daquele século, enriquecendo, com isso, o repertório protestante. Entre suas 

composições, estão poemas como “Que segurança, tenho em Jesus” e “Exultai! Exultai! 

Vinde todos louvar”, até hoje cantados nas igrejas brasileiras. O website nethymnal.org elenca 

nada menos que 442 hinos criados por ela. 

Outro importante trabalho musical da virada do século XIX para o século seguinte 

seria feito por Homer Rodeheaver (1880-1955), músico que acompanhava os grandes cultos 

de massa do pregador Billy Sunday (1862-1935). Rodeheaver era trombonista e, atuando 

numa era anterior ao som amplificado e dirigindo coros que podiam chegar a duas mil 

pessoas, descobriu que seu trombone poderia ser perfeitamente ouvido nas tendas onde 

Sunday reunia suas multidões de fiéis. Rodeheaver usava o trombone para dar o tom e iniciar 

as músicas com seu coro e, logo depois, seguia regendo com o trombone pendurado no 

ombro. Ele ainda foi criador de uma casa publicadora, a Rodeheaver Company, de enorme 

sucesso que ajudou a divulgar o repertório dos hinos que eram cantados nos movimentos 

avivalistas. Em sua editora empregou compositores importantes como Charles H. Gabriel 

(1856-1932), compositor de hinos conhecidos no Brasil como “O mundo vil já desprezei, e 

seu valor abominei” e Bentley De Forest Ackley (1872-1958), autor de vários hinos, alguns 

em parceria com Fanny Crosby. O sucesso desse movimento abriria ainda portas para o rápido 

crescimento do pentecostalismo que surgiria no início do século XX com uma mistura de 

influências musicais vindas do Gospel e dos Spirituals. 
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O século XIX ainda veria emergir novos cultos nos EUA nos quais a música seria de 

grande importância. Os Mórmons criaram uma rica tradição musical. Uma profecia de 

Joseph Smith, datada de 1830, demandava a edição de um hinário, o que foi prontamente 

atendido pelo grupo de fiéis. Quando eles se estabeleceram em Salt Lake City, em 1849, 

criaram um coro, o Mormon Tabernacle Choir, que é, até os dias de hoje, um dos principais 

agrupamentos corais do mundo. Também os Shakers
17

 criaram milhares de melodias para 

acompanharem as suas danças rituais e em vários outros grupos religiosos dos EUA a 

música seria um instrumento de identidade e de conexão espiritual. 

Acreditamos que as ideias norte-americanas de busca de uma realização total da 

sociedade, que fornecesse aos indivíduos completa realização pessoal e social, compreendeu 

a força social da música e particularmente do canto coral. Voltamos ao texto de Rita Fucci 

Amato, que nos ajuda a lembrar alguns desses enormes ganhos motivacionais trazidos pela 

prática coral.  

Nessa perspectiva, o conceito da inclusão social, como forma de melhoria da qualidade 

de vida dos indivíduos, revela uma importância ímpar. As oportunidades de 

participação em todo e qualquer tipo de manifestação artística e cultural devem 

constituir-se em um direito irrefutável do homem, independentemente de suas origens, 

raça ou classe social, assim como deveriam ser todos os demais direitos fundamentais à 

vida humana. (FUCCI AMATO, 2007:79) 

A partir da liderança do regente, os coralistas passam a se automotivar, mergulhando 

em uma atividade que lhes dá qualidade de vida, interesses interdisciplinares, inclusão e 

equilíbrio social, já que, num grupo coral, todos se tornam aprendizes em busca de um 

objetivo comum, construindo aquilo que a autora qualifica como um carisma grupal. O coro 

funciona, portanto, como uma ferramenta para estabelecer uma densa rede de configurações 

sócio-culturais, rede esta que inclui a valorização da individualidade, do outro e das 

relações interpessoais, resultando em solidariedade e cooperação e plantando bases para a 

construção de uma sociedade saudável que se desenvolve a partir da realização plena de 

cada indivíduo e, ao mesmo tempo, da plena observação dos limites impostos pelo respeito 

aos outros cidadãos. 

Esta força ideológica que daria forma ao pensamento dos cidadãos norte-americanos 

levou à criação de uma enorme leva de missionários imigrantes que se sentiram 
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sexualidade dual de Cristo.  
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vocacionados para contribuir com a expansão das novas do evangelho por todo o planeta. 

Muitos deles eram egressos das melhores universidades do país. Um grande número de 

mulheres e homens, entre os quais muitos casais, com grandes conhecimentos teológicos e, 

não raro, musicais. Uma grande porcentagem desses missionários viria a falecer muito 

jovem, vitimada pelas intempéries das viagens de navio e, mais comumente, de doenças 

tropicais. Alguns desses jovens em missão aportariam no Brasil onde desenvolveriam o que 

conhecemos como protestantismo brasileiro de missão. Com eles viria a música e o canto 

coral protestante ao país. 

 

2.4 Movimentos de fomento ao canto coral nas igrejas 

brasileiras 

Antes de nos debruçarmos sobre a história do canto coral entre os protestantes 

brasileiros, achamos importante lembrar que o coro já existia no Brasil antes da chegada da 

cultura protestante. Há indícios claros de prática de canto coral entre os índios catequizados 

pelos jesuítas. Além disso, o trabalho pioneiro de Francisco Curt Lange (1903-1997) 

durante a década de 1930 - e dos musicólogos que o seguiram como Cleofe Person de 

Matos, Régis Duprat e Paulo Castagna -, redescobriu uma rica tradição de música coral no 

período colonial tanto nas Minas Gerais do período da mineração, quanto nas províncias de 

São Paulo e Bahia e na Capital Federal, Rio de Janeiro. Alguns dos compositores coloniais 

atuantes nas Minas Gerais foram José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita (1746?-1805), 

Francisco Gomes da Rocha (c.1754-1808), Marcos Coelho Neto (1763-1823) entre muitos 

outros. Naquele estado, a atividade musical parece ter se instalado a partir de 1710/1720 e 

floresceu sob os auspícios das várias Irmandades católicas, que investiam grandes somas de 

dinheiro na produção e execução de repertório sacro para suas celebrações sacras e que, em 

certa medida, competiam entre si.  

Ainda antes da vinda da família real, já ocupava o lugar de mestre de capela na corte 

o grande compositor José Maurício Nunes Garcia (1767-1830) que criaria obras corais e 

coral-sinfônicas de grande vulto. Após 1808, o cargo seria ocupado pelo compositor e 

organista português Marcos Portugal (1762-1830) e é ainda necessário apontar a presença 

de um importante músico advindo da cultura germânica: Sigismund von Neukomm (1778-

1858), também compositor e organista, o qual fora aluno de Franz Joseph Haydn (1732-
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1809) e que permaneceu no Brasil entre 1816 e 1821 ensinando música à família real e a 

alguns compositores brasileiros como Francisco Manuel da Silva (1795-1865) – autor da 

melodia do Hino Nacional Brasileiro. Neukomm compôs, por encomenda de D. Leopoldina, 

uma Grande Missa de São Francisco, e ajudou o Rio de Janeiro a conhecer a música de 

Haydn e de Mozart. A corte ainda mantinha uma importantíssima atividade operística, com 

a presença constante de companhias europeias que aqui apresentavam obras recentemente 

estreadas no velho continente. 

No estado de São Paulo existiu uma rica produção sacra vocal nos séculos XVIII e 

XIX, documentada no livro Música Sacra Paulista de Régis Duprat (1999). Apesar de não 

se conhecer os autores de muitas obras do período, alguns nomes puderam ser levantados, 

com destaque para Faustino do Prado Xavier (1708-1801), André da Silva Gomes (1752-

1844), Jesuíno do Monte Carmelo (1764-1819) e Miguel Assunção Dutra (1810-1876). 

Embora não seja o foco deste trabalho o estudo dessas práticas musicais seculares ou 

mesmo aquela vivência musical religiosa no seio do catolicismo, é importante que não 

percamos de vista esta riqueza cultural das principais cidades brasileiras nos séculos XIX e 

XX enquanto vamos nos debruçando sobre o nascimento e expansão do canto coral 

protestante em nosso país. Nos próximos itens vamos ver a implantação dos primeiros coros 

entre os protestantes brasileiros e os passos que se seguiram até a sua consolidação. 

 

2.4.1 Primeiros coros evangélicos brasileiros 
Segundo Henriqueta Rosa Fernandes Braga, o primeiro grupo coral protestante 

brasileiro foi formado por Sarah Poulton Kalley (1825-1907) no início do estabelecimento 

do congregacionalismo no país, e a ele aquela missionária destinou a primeira edição de 

Musica Sacra – arranjada para quatro vozes, em 1868 (Braga, 1983:27-9). Sarah nasceu 

em um lar nobre inglês e cresceu em um meio muito musical onde todas as noites eram 

marcadas por longos saraus musicais. Nas palavras de Douglas Nassif Cardoso 

Foi nesse ambiente que Sarah passou sua infância, aprendendo a gostar de música e dos 

arranjos produzidos através dos diversos grupos da família. E, como era costume nas 

famílias de elite, provavelmente durante a sua infância Sarah teve professores 

particulares, inclusive na área da música. Na sua adolescência ela desenvolveu seus 

conhecimentos musicais nos seis anos que passou no internato feminino de 

Camberwell. Além do mais, suas tias Mary e Elizabeth, exímias pianistas que 

orientavam os ensaios da família toda, exerciam forte influência e inspiração na futura 

compositora e musicista. (CARDOSO, 2005:89) 
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Sarah veio ao Brasil em 1855 acompanhando seu marido, o médico e missionário 

Robert Reid Kalley (1809-1888) e aqui estabeleceu o primeiro projeto musical evangélico 

de vulto, com aulas de música, edição de livros, formação de corais etc. Robert Kalley 

vinha há alguns anos trabalhando como missionário e médico em comunidades lusófonas 

na Ilha da Madeira e em cidades norte-americanas do estado de Illinois, como Jacksonville 

e Springfield. Ao decidir vir ao Brasil, em 1855, Kalley mandou imprimir um livrinho 

chamado Psalmos e Hymnos. João Gomes da Rocha indica que os Psalmos e Hymnos 

foram “impressos em Londres em 1855.” (Rocha, 1941:128). Infelizmente não foi até hoje 

encontrado nenhum exemplar dessa primeira impressão. Douglas Nassif Cardoso (2005) 

propõe a hipótese de que, para auxiliar seu trabalho evangelístico, Kalley realizara 

traduções para o português de hinos originalmente cantados em inglês e as mandara 

imprimir juntamente com textos de William Hepburn Hewitson (1812-1850) e John Law.  

A compilação e edição do Salmos e Hinos no Brasil (1861) esteve entre as primeiras 

ações de Sarah Kalley. Ao trabalho original, Sarah acrescentou mais seis salmos e 12 

hinos de sua autoria, além de cinco hinos de Robert Kalley. Alguns textos eram traduções, 

mas muitos eram criações poéticas originais que se adequavam a melodias pré-existentes. 

A música usada nas primeiras criações poéticas do casal Kalley vinha principalmente de 

compositores clássicos como Haydn, Beethoven, Mendelssohn, Mozart, François 

Hippolyte Barthélémon (1741-1808) e Samuel Webb (1740-1816). No entanto, a partir da 

terceira edição do hinário, de 1868, - na qual o hinário atingiria o total de 100 hinos -, 

aparece uma melodia de Ira David Sankey. Douglas Nassif Cardoso indica que esta 

inclusão marcaria uma nova fase na produção de Sarah Kalley. 

Cremos que se inicia com a utilização deste hino, uma transição de ênfase no Salmos e 

Hinos, de um hinário formado em sua maior parte de músicas clássicas e algumas 

inclusões de músicas folclóricas, para uma coleção que privilegiava os cânticos das 

reuniões de avivamento. (CARDOSO, 2005:41-2) 

Essa tendência avivalista, como veremos mais à frente, se tornaria a principal 

característica dos Salmos e Hinos e, consequentemente, da esmagadora maioria da 

produção hinológica nacional. Como o hinário era voltado ao canto congregacional, suas 

primeiras edições não traziam notação musical, mas somente os textos dos hinos. Em 

pouco tempo, no entanto, nasceria o interesse em criar um conhecimento musical mais 

sólido junto à comunidade e Sarah Kalley o faria abrindo em 1863 um curso de música às 
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quartas-feiras, antes do culto. A classe foi um sucesso e o seu próximo desdobramento 

seria o início de um projeto coral. Sobre esse trabalho escreveu Braga: 

É de interesse ressaltar que a Sra. Kalley, então já residindo no Rio de Janeiro, além de 

preparar o material para o lançamento de Salmos e Hinos e de lecionar na Escola 

Dominical, desejou aperfeiçoar a execução dos cânticos; com este intuito, tomou a si a 

direção do coro da igreja (coro misto a quatro vozes) e, para ele, organizou a coleção 

Música Sacra, publicada em 1868. Esta foi, na realidade, a primeira edição do atual 

hinário Salmos e Hinos com Músicas Sacras, nome que tomou a coletânea com músicas 

a partir de sua segunda edição. (BRAGA; 1961:112-3) 

A documentação atualmente disponível indica que foi Sarah Poulton Kalley quem 

formou, em 1855, o primeiro coral protestante no Brasil. É necessário ressaltar, no entanto, 

que essa foi uma atividade nascida dentro dos quadros do protestantismo de missão cuja 

instalação no Brasil foi posterior ao protestantismo de imigração. Faltam documentos que 

pudessem comprovar alguma presença anterior de coros protestantes no país mas podemos, ao 

menos, perguntar se não teria ocorrido, entre aqueles imigrantes protestantes, alguma prática 

de canto em vozes em data anterior. Braga (1961) aponta dados sobre o período da segunda 

colonização holandesa (1630-1654) que dão a impressão de uma estrutura religiosa realmente 

faustosa, com cultos regulares de ingleses, franceses e holandeses, todos com pastores vindos 

da Europa e com templos grandes e belos aos quais afluía numeroso público para cultos que 

duravam cerca de duas horas. Podemos afirmar, com base na tradição holandesa e em 

referências respingadas nos historiadores, que os salmos e os corais estiveram aqui presentes e 

foram cultivadas por holandeses e pelos portugueses, nativos e escravos que foram por eles 

influenciados. Para Braga 

Muito provavelmente, o canto congregacional nas igrejas reformadas holandesas do 

Brasil era entoado a várias partes, como acontecia na Holanda, embora, à primeira vista, 

possa parecer o contrário dada a opinião de Calvino, que defendia o canto litúrgico em 

uníssono. É preciso, porém, considerar vários fatores: passara-se um século desde a 

Reforma; na própria França já constituíam monumentos da música francesa as coleções 

completas dos Salmos harmonizados a várias vozes; por outro lado, tendo sofrido 

igualmente a influência de Lutero, que sobremodo prezava a música e jamais cogitou de 

restringi-la em sua expressão eclesiástica, e, tendo sido a Flandria, desde o séc. XV, um 

importante centro irradiador de música polifônica, era natural que as execuções 

congregacionais holandesas se fizessem a várias partes. (BRAGA; 1961:63) 

Mesmo Schalkwijk (1986), o mais extenso livro já publicado sobre a presença 

religiosa holandesa no Brasil, faz alusões muito esparsas e superficiais sobre a música. Ao 

descrever os cultos durante o período da ocupação neerlandesa em Pernambuco, o autor não 

se pronuncia sobre o canto coral e diz não ser possível saber se existiam órgãos ou não. Ele 

destaca que a liturgia era simples, e que a congregação cantava vários salmos antes e depois 
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do sermão que, geralmente, durava cerca de uma hora. Sobre os salmos cantados, o autor 

aponta que 

Não há dúvida de que eram da edição do pastor flamengo, ex-monge carmelita, Petrus 

Daathen da igreja reformada de Amsterdam. Os Salmos aparecem em todas as listas de 

livros no Brasil, tanto em 1624, como no pedido de 1638, e ainda na lista do estoque no 

armazém em 1645. Esta edição consiste numa tradução não muito poética do saltério do 

pastor Theodoro Beza, o sucessor do reformador João Calvino de Genebra. (...) Foi 

traduzido para o português pelo pastor Jacobus Opden Akker, da igreja reformada de 

língua portuguesa na Batávia, Indonésia, e publicado ali em 1703, não podendo mais ser 

utilizado no Brasil. (SCHALKWIJK; 1986:118) 

Da mesma forma, Duncan Alexander Reily cita vários documentos sobre a presença 

alemã no Brasil a partir de 1820 que mostram o estabelecimento de grandes e prósperas 

comunidades. A carta do pastor Karl Leopold Voges - citado por Reily (1993:52-5) -, por 

exemplo, de 1827, contabiliza dois mil militares evangélicos no Rio de Janeiro e 581 em 

Pernambuco, 256 famílias protestantes em São Leopoldo e mais 88 famílias em São Pedro de 

Alcântara, 80 famílias em Leopoldina na Bahia e ainda 226 famílias em Nova Friburgo. Ou 

seja, uma comunidade protestante de mais de cinco mil pessoas incluindo alemães 

protestantes, suíços reformados e menonitas. A carta relata a construção de uma capela 

evangélica em São Pedro de Alcântara e cita o trabalho de “um moço erudito e um cientista” 

chamado Peter Paul Müller que ali atua como professor.  Mais curiosa ainda é a carta, citada 

por Reily, escrita por volta de 1844, pelo pastor João Ehlers, a respeito da colônia alemã de 

São Leopoldo: 

Esta colônia (a colônia alemã de São Leopoldo) é um fenômeno particular no Brasil. 

Logo que se entra em sua área, tudo se mostra completamente diferente das povoações 

brasileiras: a gente acredita ter sido deslocado subitamente para a Alemanha. Numa área 

de dezesseis léguas quadradas, ouve-se falar quase que exclusivamente o alemão, vê-se 

apenas rostos alemães, [encontram-se apenas] a língua, trajes, costumes e hábitos, 

economia, gentileza e descortesia, rudeza, e às vezes a falta de caráter e habilidade 

alemãs. (…) Em cada lote colonizado vivem aproximadamente sete a oito pessoas, de 

modo que a colônia inteira tem 5.400 almas, aproximadamente. A colônia já foi mais 

numerosa; a população já atingiu 8 mil almas. Os assaltos dos índios [chamados 

“bugres”], a perturbação da guerra [dos Farrapos, em 1835] e o amor pelo lucro fizeram 

com que muitos emigrassem, por isso o número dos habitantes da colônia diminuiu; mas 

pelo mesmo motivo, encontram-se agora em todas as partes da província alemães que 

vivem bem; em parte eles até são ricos. (…) Os evangélicos têm agora sete templos, a 

saber, um na cidade, três nas picadas da mata virgem, três no campo e um ainda em 

construção. (…) Os templos são bem frequentados, e na vida religiosa há alguns 

fenômenos agradáveis, e como tais devem ser mencionados principalmente os dias de 

grandes festas, da Santa Ceia e da Confirmação: um dos dois pregadores já confirmou 

1.135 cristãos jovens da colônia. (REILY, 1993:56-8) 



73 

 

Todavia, no livro de Reily não se faz qualquer alusão às práticas musicais. Apesar da 

falta de dados concretos que possam atestar claramente a atividade coral nos períodos 

iniciais do protestantismo brasileiro de imigração, é preciso levar em consideração que 

ambas as culturas, tanto a holandesa do século XVII quanto a alemã do século XIX, foram 

momentos nacionais que podem ser contados entre os mais musicalmente produtivos da 

história da humanidade. Naqueles países a educação musical era amplamente praticada e a 

vida devocional doméstica era diária e, também ela, musicada. Naqueles povoados, com 

grande número de famílias com sete, oito ou mais pessoas ou em igrejas com mais de 500 

frequentadores, em um período de quase 20 anos sem invasões e lutas, seria pouco 

provável não encontrar um pouco de canto coral. Não é possível desenvolver esta pesquisa 

no escopo deste trabalho, mas fica a sugestão para futuros projetos de investigação. 

Voltando ao protestantismo de missão no Brasil, Carl Joseph Hahn (1989) afirma 

que o casal Kalley se constituiu em um modelo do que viria a ser o trabalho missionário 

no país por longos anos, atividade que seria replicada por várias gerações de líderes 

protestantes no Brasil. Robert Kalley não era graduado em teologia e sua ordenação se deu 

em caráter especial, considerando-o “aprovado pela sua vida piedosa para o santo 

ministério cristão” (Hahn; 1989:136). Ele não deixaria de se sentir como um leigo ao qual 

foi dado poder para batizar e para ministrar a Ceia do Senhor e se defendia dizendo que 

seus cultos não passavam de “cultos domésticos” com um conceito essencialmente leigo. 

Hahn afirma que 

Enquanto a Igreja da Escócia ainda estava legislando contra a permissão para leigos e 

até estudantes de teologia subirem ao púlpito, no Brasil Kalley ajudava a instituir um 

modelo de pregador leigo nos padrões do “culto doméstico”, modelo esse que se 

espalhou por todo o casto território e veio a ser usado de modo efetivo na evangelização 

do país.” (HAHN, 2002:153) 

Douglas Nassif Cardoso aponta que um dos motivos para o forte investimento de 

Robert Kalley na fórmula do culto doméstico, já desde suas ações na Ilha da Madeira, foi a 

influência do sofrimento causado pelas perseguições que sua obra sofria tanto por parte 

dos católicos quanto da Igreja Anglicana instalada na ilha. Cardoso afirma que 

Sua posição era própria do missionário evangelista, preocupado com o aspecto 

conversionista, que para conquistar adeptos tem que sair do centro da expressão de sua 

religiosidade, contatando com aqueles que pretende conquistar dentro de sua própria 

cultura (encarnação). Não levava em consideração normas ou padrões previamente 

estabelecidos sob o ponto de vista institucional, agindo instintivamente, utilizando os 

recursos disponíveis diante das possibilidades e necessidades encontradas. 

(CARDOSO, 2001:78-9) 
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Esta maneira de pensar dos missionários seria a marca definitiva de toda esta fase de 

implantação do protestantismo no Brasil, que avançaria pelas próximas décadas 

produzindo um resultado espantoso com crescimento muito rápido em todo o país. A 

música acompanhou de perto esta expansão e, com a consolidação das igrejas locais e a 

construção de templos ou espaços regulares de culto, novos grupos corais foram surgindo. 

Braga relata as ações posteriores de implementação do canto coral:  

Por volta de 1876, o Rev. Antônio Pedro de Cerqueira Leite, pastor da Igreja de 

Sorocaba, ali organizou um coro que alcançou fama entre as igrejas evangélicas da 

época, tendo sido, possivelmente, o primeiro a existir na Igreja Presbiteriana do Brasil. 

Em 1879, coube ao Rev. José Zacarias de Miranda fazer o mesmo na Igreja de Brotas, 

da qual era pastor. (BRAGA, 1961:296) 

O livro Os Pioneiros Presbiterianos do Brasil, de Alderi de Souza Matos (2004), 

deixa a entender que, ainda na década de 1870, existiria um coro na Igreja Presbiteriana de 

Caldas que era dirigido por Caetano Luiz Gomes Nogueira. O Coro Misto da 1ª Igreja 

Presbiteriana de São Paulo (atual 1ª Igreja Presbiteriana Independente) só viria a ser 

formado em 1887, concomitantemente ao início de vários grupos corais nas mais diversas 

denominações. Antes do final do século XIX já havia um expressivo número de coros em 

atividade no Brasil, desde o Rio Grande do Sul, onde se destacavam os grupos luteranos, 

passando por São Paulo e Minas Gerais e chegando à capital, Rio de Janeiro, onde já se 

ouvia música coral entre os anglicanos, metodistas, congregacionais, presbiterianos e 

batistas. As atividades desses coros são relatadas através dos registros de apresentações 

realizadas como, por exemplo, a presença do canto coral na reinauguração da Igreja 

Anglicana do Rio de Janeiro em 1899.  

A maior parte dos grupos organizados então contava com a direção musical vinda do 

exterior. Muitas vezes o regente era o organista da igreja ou o pastor. Várias comunidades 

tinham seus coros dirigidos por esposas, filhos ou filhas dos pastores e a liderança feminina 

foi expressiva desde o início, a exemplo da própria Sarah P. Kalley, incluindo nomes que 

atuaram ainda no século XIX como Gervásia Neves, organista da Igreja Presbiteriana do 

Rio; Mary Parker Dascomb, organista da Presbiteriana de São Paulo, que foi seguida por 

Felicíssima de Souza Barros; Stella Marques, organista da Igreja Metodista do Catete (Rio), 

Harriette Armstrong (Lavras, MG), Nefália de Cerqueira Leite Gonçalves entre outras.  

O coro era visto como uma forma de ensinar a congregação a cantar os hinos. Ele 

também servia como instrumento de evangelização e como meio para a educação musical. É 

importante ressaltar que a função do coro na vida das comunidades era prioritariamente 
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litúrgica e que havia certo consenso de que a importância do canto congregacional para a 

vida da igreja era maior do que a do canto coral. Houve um grande esforço direcionado à 

impressão de hinários com traduções para o português de hinos cantados nos EUA e na 

Europa, ao lado de um estímulo para a criação de um repertório original de hinos 

congregacionais compostos por brasileiros. Entre os hinários que se seguiram ao Salmos e 

Hinos incluem-se o Cânticos Sagrados (1867) – presbiteriano -, Nova Collecção de Hymnos 

Sagrados (1881) – organizado por James Theodore Houston -, Hymnos Evangélicos e 

Cânticos Sagrados (1888) – publicado por John Boyle -, Cantor Cristão (1891) - batista -, 

Harpa Cristã (1922) – assembleiano -, Aleluias (1931) e, por fim, Hinário Evangélico 

(1945). 

É importante ressaltar que o culto que estava então se estabelecendo nas nascentes 

igrejas evangélicas brasileiras estava fortemente vinculado às práticas dos avivamentos, 

onde um sermão se inseria no meio de uma série de cânticos. Embora Mendonça (2002) 

tenha classificado essa liturgia como sendo pobre, é claro para nós que ela garantiria à 

música um posto de enorme importância. Com o tempo, os coros se inseririam nesse fazer 

litúrgico como elementos de grande relevância para a elevação espiritual, a conversão e o 

embelezamento do culto. Na opinião de Mendonça (2002), entretanto, esse lugar que viria a 

ser ocupado pelos coros no culto protestante brasileiro se revelaria um grande equívoco que 

atravancaria ainda mais o nosso modelo de culto e se tornaria mais um elemento atestante 

de sua feição pouco eclesiástica e altamente emotiva e conversionista: 

Há, a respeito do cântico no culto protestante, outra questão importante. É o canto 

coral. (…) Mas esse tipo de cântico constituía um exercício estético, não um 

componente do culto. No culto formal o cântico era a melodia em uníssono. É possível, 

isto é meramente uma hipótese, que esse hábito tenha historicamente caracterizado o 

canto coral nas Igrejas brasileiras como elemento adicional ao culto, como adorno 

desejável e possível em certas circunstâncias. Se isto é verdade, pode-se entender 

porque o cântico coral jamais desempenhou, com possíveis exceções, no culto 

protestante no Brasil, o papel real que compete ao coro na liturgia.” (MENDONÇA, 

2002:190-1) 

Mendonça prossegue em sua posição crítica defendendo que o papel litúrgico do canto 

coral, remetendo à sua origem no teatro grego, deveria comentar as “cenas” da liturgia com 

responsos, intróitos e outras peças de caráter coletivo para “marcar a passagem de uma parte 

a outra do culto sem que haja solução de continuidade”. É esta a ação do coro que se pode 

ver em liturgias tradicionais do cristianismo como nas Igrejas Ortodoxas ou na Igreja 

Católica. Na visão crítica de Mendonça, o coro, ao quebrar o fluxo do discurso litúrgico e se 
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inserir na liturgia como um elemento estranho, não estaria cumprindo uma função positiva 

de serviço à liturgia, mas desvirtuando-a e transformando-a em uma experiência 

fragmentária. Nas palavras do autor: 

Na maioria dos casos o canto do coro entra como item privilegiado no “programa” do 

culto; o povo se prepara para “ouvir” o coral que, num lugar de destaque no espaço 

litúrgico, canta uma peça que pouco ou nada tem a ver com o “momento” litúrgico.(...) 

É muito frequente ouvir o coro cantar extensos hinos evangelísticos no lugar dos 

intróitos e até dos responsos. Essa distorção da essência e do lugar do coral na liturgia 

constitui na tradição cúltica brasileira um sério entrave para tentativas de 

redirecionamento que têm sido empreendidas. (…) O que se vê, com frequência, além 

do que se deveria esperar, é o culto se transformar em espetáculo lítero-musical em que 

o fiel é mero espectador. (MENDONÇA, 2002:192)   

Cientes das controvérsias geradas no pensamento brasileiro a respeito desse uso 

emotivo e artístico da música coral, não podemos deixar de ressaltar que este aparente 

descompasso litúrgico acabou sendo o caminho para a afirmação do canto coral evangélico no 

Brasil como uma prática adaptada à realidade cultural e religiosa do país. A prática coral 

assim estabelecida atraiu grandes contingentes de cantores e se espalhou até atingir todos os 

tipos de comunidades protestantes, independentemente de seu tamanho, de sua classe social, 

de seu nível de instrução e de seus recursos financeiros. 

Além disso, essa inserção “arbitrária” do coro como um elemento muitas vezes 

desconectado da liturgia rendeu à atividade coral uma liberdade na execução do repertório que 

expandiu o repertório cantado nas igrejas para além dos hinos editados nos hinários. 

Precisamente por essa liberdade é que começaram a aparecer nos cultos brasileiros, com 

alguma frequência, corais luteranos, trechos de obras sacras eruditas, motetos – alguns deles 

católicos -, anthems, e, até mesmo, composições originais brasileiras. 

 

2.4.2 Ações de estímulo ao canto coral no protestantismo brasileiro 
É difícil definir um momento que nos ajude a entender o canto coral nas igrejas 

protestantes brasileiras como um campo de ações mais organizado e delimitável. Ao que 

parece, a porcentagem de igrejas protestantes brasileiras com presença da atividade coral era 

muito alta já no início do século XX. No entanto, uma série de fatos ocorridos entre o fim 

da década de 1920 e o início da década seguinte nos ajuda na percepção de caminhos rumo 

a uma maturidade na prática e no delineamento de uma hegemonia da música coral dentro 

da cultura protestante nacional que haveria de perdurar por cerca de 50 anos. São três, a 

nosso ver, os fatos relevantes, cujos efeitos seriam sentidos por toda a comunidade 
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evangélica no país: o início do Instituto José Manuel da Conceição (1928), a publicação dos 

Coros Sacros (1931) e a Convenção Mundial das Escolas Dominicais (1932). 

Antes de apresentar esses eventos, queremos lembrar que a sociedade brasileira da 

década de 1920 estava discutindo seriamente o canto coral, dentro dos projetos de reforma 

da educação do movimento escolanovista. Flávio Couto e Silva de Oliveira, no artigo A 

música e a cultura escolar no alvorecer da República, apresenta algumas das preocupações 

dessa nova maneira de pensar a função da arte na educação: 

Tal renovação sobreveio com o movimento escolanovista que, na década de vinte, 

começava a ser massivamente difundido no país e que fez da arte um dos alicerces de sua 

prática educacional. Esta tinha por função produzir novas sensibilidades capazes de 

perceber e se identificar com o torvelinho das mudanças sociais que se desenrolava em 

todos os níveis durante as primeiras décadas do século XX. Intensificaram-se a partir de 

então, especialmente nas escolas primárias, os exercícios de canto coral, de teatro e de 

dança; a utilização do cinema educativo e das audições radiofônicas; as práticas de 

desenho, modelagem, trabalhos de agulha para as meninas e outros trabalhos manuais que 

estimulassem nos educandos a inventividade e o aprimoramento do gosto, ao mesmo 

tempo em que lhes servisse de escape contra a monotonia das tarefas cotidianas. 

(OLIVEIRA; s/d:4-5) 

Em 1927, Francisco Campos faria realizar em Minas Gerais um congresso de 

educação que implantaria nas escolas mineiras os ideais escolanovistas na chamada reforma 

Francisco Campos. Quanto ao canto coral, o congresso definiu cinco teses, que atestam a 

importância atribuída à música na educação: obrigatoriedade do canto coral nas escolas 

primárias; tempo reservado para o ensino de canto coral; número máximo de alunos em 

cada classe de canto; uso do diapasão para o ensino de canto; e, como tornar o canto nas 

escolas uma realidade pedagógica.  

A visão musical escolanovista seria fundamental no projeto de formação do Instituto 

José Manuel da Conceição (JMC), que foi implantado em 1928, na cidade de Jandira (SP), 

pelos presbiterianos. Este é o primeiro dos eventos que nos parecem determinantes para o 

estímulo à organização do canto coral nas igrejas protestantes brasileiras. Concebido como 

um pólo de educação de excelência para formar os futuros líderes evangélicos do Brasil, o 

JMC enxergou a mesma relevância do ensino musical através do canto coral que pode ser 

verificada nos documentos da reforma Francisco Campos. O início das atividades do JMC 

foi assim registrado: 

No dia 8 de fevereiro de 1928 reuniram-se no salão nobre do Acampamento do 

Mackenzie College, sito no kil. 32 da E.[strada de] F.[erro] Sorocabana, o Rev. Dr. 

W.[illiam] A.[lfred] Waddell, Rev. e Snra. C.[harles] R.[oy] Harper, Rev. R. F. 
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Lenington e os Snrs. Erencio Victorino, Eduardo Pereira de Magalhães e Tuffy Elias, 

para a abertura das aulas do Curso Universitário "José Manuel da Conceição" 
18 

Já presente na inauguração do JMC estava o casal Charles Roy Harper (1895-1975) e 

Evelyn Harper, abrasileiradamente chamada de Evelina Harper (1899-1989). Atuantes no 

Brasil desde 1925, enviados pelo Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in 

the USA, estabeleceram-se primeiramente em Cuiabá a serviço da Missão Presbiteriana do 

Brasil Central. Em 1927 foram transferidos para Jandira a fim de participarem do projeto de 

instalação do novo Instituto, uma escola de ensino médio voltada para todas as 

denominações. Evelina era formada em música pelo Monmouth Conservatory of Music, 

onde se graduou em 1923. Seu trabalho à frente do JMC ajudaria a implantar ali a 

obrigatoriedade da educação musical já desde o seu início, e os primeiros alunos, em 

número de 11, foram reunidos em um grupo coral ainda no primeiro ano de curso. No final 

da década de 30, uma viagem de Evelina Harper aos EUA lhe daria a oportunidade de 

frequentar cursos no Westminster Choir College (Princeton, New Jersey) e na School of 

Sacred Music do Seminário Teológico de San Francisco (San Anselmo, Califórnia). Nas 

palavras da própria Evelina Harper, em carta de 1957: 

Como os meus sonhos do que a música sacra deveria ser se cumpriram ao ouvir os 

alunos e professores do Westminster cantar, e que visão nova dos métodos de ensino 

essa experiência me deu! Naquela primavera cantei no coral e assisti as aulas dadas 

pelo Dr. Williamson, de Regência e Canto, como ouvinte. No outono fiz diversos 

cursos com o Dr. John Milton Kelly, em San Anselmo, e aulas de canto com a Sra. 

Kelly. Em março de 1939 Roy e eu participamos de uma viagem com o coral de San 

Anselmo com o casal Kelly, às vésperas de nossa volta ao Brasil.  (HARPER in 

EIGENHEER, 1959:33-4) 

A experiência de Evelina Harper nos EUA implicaria no início de um projeto que viria 

a definir uma das maiores ações de estímulo ao canto coral no Brasil: as Caravanas 

Evangélicas Musicais. Ele consistia em um itinerância do coro formado pelos alunos do 

JMC, com o objetivo de visitar igrejas e instituições culturais do Brasil para divulgar a 

música sacra coral e estimular a sua prática. As primeiras viagens aconteceram ainda em 

1939, ano do retorno do casal a Jandira. Na sua carta de 1957, endereçada a João Wilson 

Faustini, Evelina enumera estas viagens: 

                                                 
18

  Boletim da Associação Alumni/Alumnae do "Instituto José Manuel da Conceição". Órgão 

Informativo dos "Ex-Alunos do JMC", Ano I (1993), Número 1. Site: http://jmc.org.br/ata.htm 
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1. Sínodo Meridional, Igrejas Presbiterianas e Presbiterianas Independentes, Hospital 

Evangélico, em Sorocaba: 8 e 9 de julho de 1939 

2. Fellowship Church e Igreja Unida de São Paulo: 16 de julho de 1939 

3. Igreja Presbiteriana Independente de Osasco: 27 de julho de 1939 

4. 4ª Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Metodista Central e Rádio Cruzeiro do 

Sul – São Paulo: 13 de agosto de 1939 

5. Parnaíba: 17 de agosto de 1939 

6. Seminário Presbiteriano de Campinas, Igreja Presbiteriana, Igreja Presbiteriana 

Independente e Igreja Metodista – Campinas: 8 e 9 de setembro de 1939 

7. Igreja Presbiteriana Independente e Metodista do Brasil (não diz onde – N.T.): 29 de 

outubro de 1939 

8. 1ª Igreja Presbiteriana Independente e Igreja Unida – São Paulo: 5 de novembro de 

1939 

9. Formatura em São Paulo (não diz onde, mas creio que foi na Igreja Unida – N.T.): 

10 de novembro de 1939 (HARPER in EIGENHEER, 1959:34-5) 

A grande quantidade de viagens logo no início do projeto atesta a grandiosidade de 

sua visão. O que o JMC pretendia fazer era gerar um impacto sobre a música das igrejas da 

época e este impacto efetivamente aconteceria. Como vamos ver no próximo item, a 

Caravana Evangélica Musical continuaria acontecendo pelos próximos 30 anos e se 

tornaria uma referência musical para os evangélicos no país. 

O segundo grande estímulo à prática coral naquele início do século XX viria dos 

batistas letos, presentes no Brasil desde finais do século anterior, advindos de várias ondas 

imigratórias vindas da Letônia e distribuídos em várias comunidades como Nova Odessa 

(SP), Ijuí (RS), Rio Novo (SC), Curitiba (PR) e Rio de Janeiro. Estes imigrantes traziam 

uma rica cultura coral e sua musicalidade causou fortes impressões entre as igrejas da 

época. Dessa atuante comunidade haveria de surgir, na década de 30, a primeira publicação 

coral de amplo alcance no país, os Coros Sacros: 

A coleção denominada Coros Sacros é de origem batista e tem circulado nas Igrejas em 

geral por muitos anos como componente principal dos repertórios corais. Sua 

publicação, em oito fascículos, foi iniciada em 1931. Mais tarde foi unificada num 

volume contendo 190 hinos para corais mistos, masculinos e femininos. Seu 

compilador foi Arthur Lakschevitz, batista letão que emigrou para o Brasil em 1923, 

com 22 anos, e faleceu em 1981. Em matéria de música coral essa coleção é pioneira no 

Brasil. Durante largo período, possivelmente até a década de 1940, foi quase absoluta 

nos corais brasileiros, especialmente o seu primeiro fascículo. (…) Ainda deve circular 

bastante, uma vez que já ultrapassou a sexta edição. (MENDONÇA, 2002:192-3) 

Apesar da relevância e alcance que esta publicação atingiu, Mendonça alega que a 

coleção dos Coros Sacros teria contribuído ainda mais para um afastamento da prática coral 
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de um pensamento litúrgico, pois não existem na publicação quaisquer intróitos, responsos 

ou outras peças para uso essencialmente litúrgico. Ao contrário, as composições são 

baseadas em textos na primeira pessoa do singular, em experiências espirituais íntimas e em 

discursos voltados para a conversão. Outra “falha” da coleção é a total falta de informação 

sobre a procedência do repertório ali publicado; faltam as indicações dos autores, 

arranjadores, tradutores e etc. 

Todavia, apesar de possíveis restrições aos Coros Sacros, é fundamental reconhecer a 

importância dessa publicação pioneira que marcou o trabalho coral nas igrejas brasileiras 

por gerações e possibilitou, pela primeira vez, a criação de um repertório comum a todas as 

igrejas, gerando uma unidade entre os grupos e ajudando a fundamentar suas características. 

Sua opção teológica mais próxima de um discurso pietista do que de uma estruturação 

litúrgica mais formal dialoga com toda a produção cultural protestante brasileira da época 

que era fortemente marcada por um espírito anti-católico e que via no uso de liturgias 

formais, de togas nos coros e de elementos simbólicos os mais diversos uma perigosa 

sombra do catolicismo romano. E sua despreocupação em oferecer informações completas 

sobre o repertório não é diferente da prática perceptível em outras publicações evangélicas 

da época e pode até mesmo ser verificada em hinários hodiernos. Arthur Lakschevitz, 

definitivamente, trouxe a lume uma obra relevante para o canto coral no país. Ele ainda 

atuaria como regente do Coral Eclésia, da 1ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, de 1930 a 

1946, e em vários outros projetos ligados à música coral sacra. Seus descendentes 

continuam ativos na cena musical brasileira até os dias de hoje. Sua filha, Elza Lakschevitz, 

se tornou uma das principais regentes de coros infantis no Brasil e também seu neto, 

Eduardo Lakschevitz, é regente e professor na Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Por fim, o terceiro evento importante para a disseminação da música coral no Brasil 

seria a realização da 11ª Convenção Mundial de Escolas Dominicais realizada no Rio de 

Janeiro entre os dias 25 e 31 de julho de 1932. O livro oficial da Convenção assim resume os 

motivos pelos quais o evento aconteceu no Brasil: 

Décima Primeira Convenção Mundial das Escolas Dominicais, Rio de Janeiro, Brasil, 25-

31 de Julho. A convenção faz uma fundamental contribuição ao Brasil, e a toda a 

América Latina. Foi o convite insistente dos líderes da Escola Dominical no Brasil por 

um período de vinte e dois anos que trouxe a convenção pela primeira vez à América do 

Sul e, de fato, pela primeira vez ao sul do equador. Vindo num momento de marcada 

transição no pensamento de vida de quarenta milhões de brasileiros e de outros sessenta 
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milhões de demais latino-americanos, ela fez uma contribuição vital para o progresso da 

cristandade evangélica nesta parte do mundo.  (POOLE, 1933:35)
19 

No relatório do evento é apresentado o número geral de participantes em um clima de 

celebração que demonstra a empolgação dos realizadores do evento com os resultados 

atingidos e uma esperança real de que o esforço que fazia a convenção, ao se afastar dos 

grandes centros, representava um passo de estímulo à ação da Escola Dominical em todo o 

mundo. No trecho do relatório transcrito abaixo também é lembrada a situação política 

delicada no Brasil de então, envolvido na Revolução Constitucionalista: 

Seiscentos e vinte e seis delegados foram registrados representando trinta e três países e 

vindo de todos os continentes. Ter tido uma convenção tão representativa longe dos 

usuais roteiros de viagem e em meio a tantas dificuldades incomuns devido à guerra, à 

revolução e à depressão mundial, prova ser uma conquista que atesta bem a vitalidade das 

forças da Escola Dominical ao redor do mundo.  (POOLE, 1933:36)
20 

Entre os temas debatidos na convenção estava o uso da música a favor da educação 

religiosa. Além disso, o coro formado para o evento atingiu um alto padrão de qualidade, 

que serviria como referência para toda a cultura coral protestante no país. No entender de 

Henriqueta Braga: 

Foi a partir da segunda década do séc. XX que os coros começaram a surgir mais 

abundantemente nas igrejas evangélicas do Brasil e se deve à Décima Primeira 

Convenção Mundial de Escolas Dominicais, realizada no Rio de Janeiro DF em 1932, o 

grande impulso que promoveu o maior florescimento dos coros já existentes e provocou 

a criação de outros. O grau de perfeição a que o inconfundível Maestro H. Augustine 

Smith, responsável pelo setor musical desse conclave, conseguiu levar o Coro da 

Convenção (constituído pela reunião de vários coros cariocas e fluminenses e de 

elementos isolados que a eles se agregaram para a circunstância) depois de cerca de um 

mês à sua frente em ensaios intensivos, estabeleceu um padrão ideal para os coros 

evangélicos brasileiros. (BRAGA, 1961:296) 

Braga conta que o maestro H. Augustine Smith viajou de Boston (EUA) ao Brasil com 

grande antecedência a fim de preparar o Coro da Convenção, o qual já estava previamente 

organizado, à sua espera, e contava com “aproximadamente quatrocentas vozes pertencentes 

às várias igrejas do Distrito Federal (Rio) e de Niterói, RJ, que, sob a direção do Prof. Arthur 

Lakschevitz, vinha ensaiando as peças que deveriam integrar os programas convencionais” 

(Braga, 1961:273-4). O coro se apresentou nas cerimônias de abertura e de encerramento, 

ambas acontecidas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, além de cantar em todas as noites 

do evento no Teatro João Caetano. Uma última participação do coro foi como integrante de 
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uma representação chamada “O Cristo dos Séculos” que foi apresentada duas vezes e contou 

com um total de 800 pessoas, entre atores, coristas, solistas e instrumentistas. 

Com o impacto positivo gerado por uma grande convenção internacional, com um 

bom coro que fazia turnês pelo país e com a edição de um material de fácil alcance para 

todas as igrejas, o canto coral haveria de florescer e se expandir para a maioria das  

comunidades protestantes do Brasil. No próximo item, vamos olhar um pouco mais à frente 

na linha do tempo, a fim de observar o quadro da atividade coral na vida dos protestantes já 

como uma atividade consolidada. 

 

2.5 Coro como manifestação característica das igrejas 

protestantes brasileiras 

A partir de 1940 o canto coral já era uma realidade estabelecida nas igrejas brasileiras. 

Ações como aquelas acontecidas durante a década anterior seriam de fundamental 

importância para a aceitação do canto coletivo entre as igrejas. E esta grande onda 

dialogaria ainda com o projeto de educação musical do governo Vargas caracterizado pelo 

canto orfeônico. Este projeto orfeônico, nas palavras de Ednardo Monti,  

Desenvolvido por Heitor Villa-Lobos (1887-1959), foi adotado oficialmente no ensino 

público brasileiro, inicialmente no Distrito Federal, a partir do ano de 1932, e depois em 

todo país. A implantação desse projeto foi realizada por meio do Decreto nº 19.890, 

assinado pelo presidente Getúlio Vargas, em 18 de abril do referido ano, que tornou o 

canto orfeônico disciplina obrigatória nos currículos escolares nacionais por mais de três 

décadas. (MONTI: 2008,79) 

Esse projeto de ensino de música, cujo nome homenageia a personagem mitológica 

Orfeu, fora criado na França e adotado no século XIX sob o governo de Napoleão III. 

Naquela época, “O termo “orfeão” (orpheón) se referia aos conjuntos de discentes das 

instituições regulares de ensino que se reuniam para cantar em apresentações e audições 

públicas” (Monti, 2008:80). No Brasil o projeto ganhou grande vulto e, já no início da 

participação de Villa-Lobos, antes mesmo de se tornar um projeto oficial do governo federal, 

já reunia, em 1931, 12 mil vozes em apresentações públicas no estado de São Paulo. Após sua 

adoção pelo governo Vargas, vultosas concentrações como esta tornar-se-iam comuns, 

causando grande impacto na vida da população e ajudando a dar uma face positiva ao regime. 

Para Maurício Parada, 
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Durante o Estado Novo o canto orfeônico ficou submetido a uma centralização muito 

rigorosa e as condições de formação de especialistas foram limitadas. Mesmo nestas 

condições, o ensino da disciplina e as grandes demonstrações cívicas musicadas 

tornaram-se uma das marcas mais fortes da imagem pública do regime de 1937. Mais do 

que isso, a utilização da música executada pelos orfeãos escolares como instrumento de 

promoção do civismo e da disciplina coletiva foi experimentada por uma geração de 

brasileiros de forma intensa e poderosa. Para além de sua carga estética o canto orfeônico 

foi pensado como uma ação civilizatória e a realização das grandes concentrações 

orfeônicas deixava claro que a plasticidade e harmonia sonora dos espetáculos musicais 

estavam a serviço da construção de uma ideia de disciplina coletiva e de uma experiência 

de autocontrole individual. (PARADA; 2009:175) 

Capa do CD Caravana Evangélica Musical do JMC e Dona Evelina Harper, lançado em 2005, 

 incluindo seis faixas gravadas pela CEM em 1950 sob regência de Evelina Harper,  

quatro gravações de 1957 sob a regência de João Wilson Faustini  

e mais nove músicas cantadas pela CEM de 1963/64, também sob a regência de João Faustini  

 

Os projetos corais realizados no ambiente evangélico eram, assim, parte importante 

de uma cultura geral sólida de expansão do canto coletivo, cujos valores eram 

profundamente condizentes com a mensagem pregada pelo protestantismo. Entre tais 

projetos, ganharia importância a continuação das viagens do Instituto José Manuel da 

Conceição, cujo projeto seria batizado, a partir de 1940, com o nome de Caravana 

Evangélica Musical – CEM e, nos anos seguintes, se estenderia a várias partes do país, 

muitas vezes em condições rústicas, como apontado pelo Rev. Charles Roy Harper Jr, filho 
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do casal, ao citar que sua mãe realizou “viagens com a CEM em caminhão aberto pelas 

estradas poeirentas de Goiás”.
21

: 

Foi em 1940 que o coral do Conceição fez a primeira viagem com o nome que a 

consagraria: Caravana Evangélica Musical. Enquanto D. Evelina se preocupava com 

músicas, ensaios, coristas, regência, Mister Harper, como era chamado pelos alunos, seu 

esposo, era o fiel organizador e coordenador de toda a infra-estrutura das viagens. (...) As 

primeiras cidades visitadas foram, além da capital, Sorocaba, Botucatu, Bauru, Pirajuí, 

Agudos, Jaú, São Carlos, Rio Claro e Campinas. (...) O coral já cantava o Aleluia, 

(Händel), o que deve ter impressionado muitas igrejas. (EIGENHEER, 2007:9-10) 

Não podemos deixar de comentar aqui sobre o aparecimento emblemático do Aleluia de 

Haendel no relatório da primeira viagem da Caravana Evangélica Musical. Harper, em sua 

carta, ainda ressalta o impacto gerado junto às igrejas visitadas pelo cântico dessa peça. O 

comentário evoca em nós a lembrança imediata dos movimentos avivalistas ingleses do 

século XVIII e atestam a renovada força simbólica da composição. Ao que parece, o fato de 

o Coro do JMC ter a habilidade de interpretar o Aleluia ajudava a colocá-lo entre os 

melhores coros do Brasil de então. As próximas viagens da CEM durante a década de 1940 

incluiriam outras cidades de São Paulo, além de visitas aos estados do Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Paraná, Goiás e Santa Catarina. A partir de 1942 o coro se apresenta vestido com 

toga, sendo o primeiro grupo no país a usar tal tipo de uniforme. Isso gerou um desconforto 

em várias das igrejas visitadas que enxergavam na toga um elemento advindo do 

catolicismo.  

Em 1940 Evelina Harper ainda participaria de outra iniciativa, um Festival Coral que 

teve quatro edições anuais até 1943. Esta iniciativa contou foi levada a cabo com a parceria 

de Albert Willard Ream (1913-1996). Ream foi missionário, compositor e regente norte-

americano e atuou no metodismo brasileiro entre os anos de 1937 e 1957, passando por 

centros importantes da atividade da Igreja Metodista no Brasil, como Juiz de Fora, 

Piracicaba e São Paulo, onde atuou à frente do coral da Igreja Metodista Central (atual 

Catedral Metodista de São Paulo), levando o grupo a alcançar altos patamares de qualidade 

musical. Sua esposa, Ethel Dawsey Ream, era também musicista, ambos formados pelo 

Westminster Choir College. Em 1937, ambos fundaram uma escola de música em São Paulo 

que viria a ser a primeira escola de regência no meio protestante brasileiro. Evelina Harper 

lembra o importante trabalho conjunto realizado com as seguintes palavras: 
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Em 1940, 41, 42 e 43 o coral da Igreja Metodista Central e o coral do JMC se uniram 

em quatro festivais anuais de música coral naquela igreja. Tenho os programas dos três 

primeiros anos. Mr. Albert Ream organizava e regia os programas. O coro dele tinha 

mais vozes femininas e o nosso masculinas, então os dois juntos faziam um conjunto 

lindo de mais de 100 vozes. Dá saudades! (HARPER in EIGENHEER, 1959:35) 

 

Em 1950, sob a regência de Harper, o orfeão e a Caravana do JMC gravariam seu 

primeiro disco pela Continental. Ainda nesse ano seriam lançados outros dois discos com a 

Caravana. A Continental era uma das maiores gravadoras em atuação no Brasil, com 

distribuição nacional e com um catálogo variado no qual apareciam várias gravações feitas 

por grupos ou solistas evangélicos. 

Após a saída de Evelina Harper da direção da Caravana Evangélica Musical, por 

motivo de saúde, nesse mesmo ano de 1950, o projeto continuaria sob a direção de seu 

aluno João Wilson Faustini (1931- ) que era então estudante do ensino médio e já atuava 

como regente do coral da 5ª Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, situada no 

então distrito de Osasco. Sob essa nova direção, a Caravana continuou a pleno vapor, com 

destaque para ações que transcenderam a visitação das igrejas como a participação no 

“programa da Peneira Rodini, muito popular na época e liderado por J. Silvestre, da Rádio 

Cultura” (Faustini in Eigenheer, 2007:11) em 1950; concerto na Escola Nacional de Música 

do Rio de Janeiro em 1958 e participação na abertura e no encerramento da reunião da 

Aliança Mundial de Igrejas Reformadas e das comemorações do Primeiro Centenário do 

Presbiterianismo no Brasil. Os últimos registros da Caravana Evangélica Musical datam de 

1960, porém há testemunhos que atestam a sua continuidade: 

Desse ano em diante, não encontramos registros específicos sobre as viagens da CEM, 

mas temos conhecimento de que ela prosseguiu no seu ministério, visitando igrejas na 

capital e nos arredores de São Paulo até o encerramento das atividades do Conceição. O 

maestro Josemar L. Guimarães relata que, após terminar seu curso regular no JMC em 

1967, nos anos seguintes voltava ao Colégio para ensaiar com a Caravana e colaborar 

nas suas atividades. (FAUSTINI in EIGENHEER, 2007:12) 

Sob a regência de Faustini, o JMC continuaria realizando gravações, uma primeira 

com o Coro Misto do Instituto JMC do início dos anos 50: uma de 1957 em disco 33rpm 

intitulada Os Céus Proclamam - gravação esta que contaria com a participação do Quarteto 

de Cordas da Cidade de São Paulo acompanhando o coro. A este se seguiram ainda outros 

dois discos 33rpm: Folclore Internacional – Alegria de Natal e, por fim, Os Céus 

Proclamam II. Importantes portas da cena cultural paulistana se abriam para os coros do 

JMC e das igrejas presbiterianas da cidade naquela época, como, por exemplo, o Teatro 



86 

 

Municipal e a Rádio Gazeta que, então, transmitia música ao vivo de seu auditório com uma 

programação fixa de óperas e concertos. 

Em agosto de 1956 foi o 97º aniversário do Presbiterianismo no Brasil e os pastores da 

Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo de da 1ª Igreja Presbiteriana Independente de 

São Paulo já pensavam nos preparativos para a comemoração do centenário que se 

aproximava. Reuniram os respectivos corais que o Rev. José Borges dos Santos Jr., da 

Igreja Unida, passou a chamar de Coral Presbiteriano e prepararam uma Audição Coral 

que se realizou no Teatro Municipal de São Paulo. (…) Regência: Sra. Nilce do Val 

Galante e do Prof. Faustini. Ao órgão estavam Samuel Kerr e o Prof. Faustini e ao 

piano: Queila B. Costa. Nessa mesma ocasião, esses mesmos corais, acrescidos do coro 

misto do JMC, apresentaram-se também, no dia 10 de julho na Rádio Gazeta de São 

Paulo (FAUSTINI in EIGENHEER, 2007:14) 

O coro do JMC também se destacaria no ambiente do canto orfeônico, tendo obtido o 

primeiro lugar no concurso de corais de escolas secundárias, cuja final foi realizada na 

Escola Normal Caetano de Campos, em 1957. Nessa época seriam retomados os Festivais 

Corais em grande estilo, reunindo em Jandira alunos e ex-alunos do Instituto, com seus 

respectivos coros, entre os quais constavam o Coro da Igreja Presbiteriana Betânia de São 

Paulo, o Coro da 5ª Igreja Presbiteriana Independente de Osasco, o Coro da 3ª Igreja 

Presbiteriana Independente de São Paulo, o Coro da 1ª Igreja Presbiteriana Independente de 

São Paulo e os coros do JMC. Reuniões corais grandiosas como esta se seguiriam nos anos 

seguintes em Jandira e em São Paulo, sendo que a 5ª edição do Festival Coral, realizada em 

25 de novembro de 1962, se apresentaria no Teatro Municipal de São Paulo. Dois meses 

antes, João Wilson Faustini organizara um Grande Coral com mil vozes para a Campanha 

de Billy Graham em São Paulo e parte daquele opulento grupo se apresentou no concerto no 

Municipal. Loyde Faustini enumera as igrejas representadas naquela noite: 

Vale destacar o registro feito no programa sobre o Grande Coral. “Ele é uma parte do 

coral de mil vozes que atuou durante as campanhas evangelísticas de Billy Graham na 

cidade de São Paulo. Integram este coral, o Coral Evangélico de São Paulo, os coros da 

Primeira e da Quinta Igrejas Presbiterianas Independentes, Coro do Instituto José 

Manuel da Conceição, Coro da Igreja Presbiteriana da Penha e elementos dos coros das 

seguintes Igrejas Evangélicas de São Paulo e arredores: Adventistas do Sétimo Dia, 

Batista do Alto da Moóca, Batista do Cambuci, Batista da Casa Verde, Batista do 

Ipiranga, Batista Leta, Batista da Vila Prudente, Congregacional de Jabaquara, 

Metodista Central, Metodista da Luz, Metodista da Penha, Metodista de São Caetano, 

Metodista de Santana, Metodista de Vila Formosa, Presbiteriana da Bela Vista, 

Presbiteriana Betânia, Presbiteriana do Jardim das Oliveiras, Presbiteriana de Santana, 

Presbiteriana Unida, Presbiteriana de Vila Formosa, Presbiteriana de Vila Maria, 

Presbiteriana de Vila Mariana, Presbiteriana Independente de Água Rasa, Presbiteriana 

Independente de Franco da Rocha, Presbiteriana Independente de Vila D. Pedro I.” 

(FAUSTINI in EIGENHEER, 2007:16-7)  
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Em 1964, João Wilson Faustini foi para os Estados Unidos para continuação de seus 

estudos. Os Festivais, então, passariam a ser coordenados por Joaquim Silvério Costa. 

Todavia, mesmo apresentando eventos grandes, com participação de número expressivo de 

coros e igrejas, o Festival Coral só chegaria à sua 9ª edição, em 1967, encerrando-se depois 

desse ano. Outra atividade realizada pelo JMC nesse período foram os Seminários de 

Música Sacra cujo intuito era oferecer formação musical àqueles que atuavam com música 

nas igrejas. Eram cursos de férias, oferecidos no mês de julho, com aulas de Regência 

Coral, Teoria Musical, Harmonia e Composição, Canto e Prática Coral, Harmônio, Música 

Sacra e o Culto, e Hinologia e Canto Congregacional. Além das aulas, acontecia uma 

intensa programação de concertos. Entre 1959 e 1964, sob a direção de João W. Faustini, 

aconteceram seis edições do Seminário. Após a já referida ida do coordenador para os EUA, 

o trabalho seria continuado sob a orientação de Umberto Cantoni (1929-  ) que, ao organizar 

a sétima edição, conseguiria realizar um evento de grande peso, atraindo professores 

renomados na época. O evento se realizou do dia 1º de julho até o dia 17. Há relatos de 

realização desses Seminários até somente a 9ª, também realizada em 1967. 

Em 1969 foram encerradas as atividades do Instituto José Manuel da Conceição. 

Também aquele momento de fechamento do JMC seria marcado por uma realização 

musical, conforme relata texto escrito por Loyde Faustini: 

Após o fechamento do JMC, mais um LP foi produzido pelo Prof. Joaquim Silvério 

com a última Caravana Evangélica. Foi o LP Elevo os meus olhos. São suas palavras na 

capa. “Com esta gravação, queremos oferecer a toda a Família Manuelina, bem como a 

todo o povo evangélico, a oportunidade de ter uma lembrança derradeira do Conceição 

que, após 43 anos de inestimável serviço prestado ao evangelismo pátrio, encerra suas 

atividades. Após 43 anos de lutas, sacrifícios e renúncia de todos. É nossa última 

homenagem ao casal Harper, em gratidão por tudo o que fizeram em benefício do nosso 

JOTA.” (FAUSTINI in EIGENHEER, 2007:24) 

Toda a vitalidade da música coral no campo musical evangélico do Brasil naquela 

época inspirou um feito que ajudaria a documentá-la: o lançamento, em 1961, do livro 

Música Sacra Evangélica no Brasil, de Henriqueta Rosa Fernandes Braga que nos 

proporciona a chance, em várias passagens, de compreender a importância do canto coral na 

vida das comunidades protestantes brasileiras de então. Em uma dessas passagens, por 

exemplo, Braga (1961:80) nos conta que, entre os luteranos do Sínodo Rio-Grandense, 

formado por 110 paróquias, são mais de 100 as comunidades que mantinham coro - seja 

misto, feminino, masculino, de juventude ou infantil. Ainda havia, entre elas, igrejas que 

tinham mais de um coro. Ou seja, a atividade coral estava presente em mais de 90% das 
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igrejas. Em outro exemplo, Braga (1961:181), aponta que quase todas as 125 igrejas batistas 

então existentes no Rio de Janeiro possuíam coros organizados. 

Capa do CD Celebrai com Júbilo ao Senhor, lançado em 2004 com remasterizações 

do LP homônimo de 1963, ao lado de faixas adicionais recolhidas em fitas gravadas  

pelo CAVE. O coro é regido por João Wilson Faustini.
22

  

 

Vários coros são citados como grupos que realizavam projetos relevantes, 

apresentando obras importantes e realizando ações de impacto. Entre eles, podemos citar o 

Coro Misto da Comunidade Evangélica de São Leopoldo (Igreja de Cristo); o Coro da Igreja 

Matriz da Comunidade Evangélica de Porto Alegre, à época regido por Leo Schneider 

(1910-1978), que também dirigia o Coral Evangélico de Porto Alegre; Coral Canuto Régis 

da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro; Coro Misto da 1ª Igreja Presbiteriana 

Independente de São Paulo; Coro Misto da Igreja Metodista do Catete; Coro da Igreja 

Metodista Central de São Paulo, então regido por Umberto Cantoni; Coro da Escola de 

Música do Colégio Bennett do Rio de Janeiro, dirigido até 1957 por Alberto W. Ream; Coro 

Misto da 1ª Igreja Batista do Rio de Janeiro; Coro da Igreja Batista da Capunga (Recife); 

Coro da Catedral da Santíssima Trindade, igreja episcopal em Porto Alegre; Coro 

                                                 
22

 A capa é uma foto-montagem que une o antigo coro à visão atual da igreja com o órgão de tubos que só seria 

implantado em 1988. 
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Masculino do Seminário Concórdia, Igreja Evangélica Luterana no Brasil em Porto Alegre; 

Coros da Assembleia de Deus de Madureira e do Campo de São Cristóvão; além dos Coros 

Mistos do Instituto de Cultura Religiosa do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mesmo nas 

atividades voltadas para a juventude, ocupava o canto coral lugar de destaque em meados do 

século XX. Henriqueta Braga assinala que 

Em 17 de julho de 1947, o Coro da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São 

Paulo SP proporcionou ao IV Congresso Nacional do Umpismo (Uniões da Mocidade 

Presbiteriana Independente), reunido na cidade de São Paulo, uma primorosa Audição 

de Música Sacra sob a regência do Maestro Martin Braunwieser [1901-1991], que foi 

professor no Conservatório de Atenas, Grécia. O Hino Oficial desse Congresso – O 

Brasil para Cristo (Hino Oficial da Comissão de Educação Religiosa e Atividades 

Leigas – CERAL) – da autoria do Dr. Hélio Amaral Camargo, de Curitiba (letra), e do 

Prof. Alberto W. Ream da Igreja Metodista de São Paulo (música), foi largamente 

entoado e até gravado, a fim de que as Uniões da Mocidade Presbiteriana Independente 

(UMPI) de todo o Brasil melhor o pudessem aprender. (BRAGA, 1961:149) 

O texto de Henriqueta Braga é uma obra de fôlego e resultou de pesquisas realizadas 

em todas as denominações atuantes no Brasil àquele momento. Ela registrou a história e os 

feitos da música sacra evangélica no Brasil. Chama a atenção, no entanto, o fato de que a 

música sacra, conforme a visão do livro, se restrinja ao canto congregacional de hinos, ao 

órgão e ao canto coral. A ausência de quartetos, solistas e de outros estilos musicais como 

música orquestral, conjuntos de jovens, prática do cântico de corinhos ou outras 

manifestações musicais de traço mais popular representa, sem dúvida, um silêncio 

incômodo. É possível que tenha sido feito um recorte deliberado que traduza um juízo de 

valor por parte da autora. Por outro lado, pode-se argumentar que tais práticas, embora 

existentes, não faziam ainda parte do centro das atenções por não representarem usos 

generalizados. O conhecido quarteto adventista Arautos do Rei, por exemplo, só iniciaria 

suas atividades um ano depois, em 1962. Independentemente do motivo pelo qual essas 

práticas musicais não encontraram espaço no livro de Henriqueta Braga, é fato que, a partir 

daquela década, o canto coral seria fruto de variados ataques de outros importantes atores na 

luta por espaço dentro do campo musical das igrejas evangélicas brasileiras.  

 

Conclusão 

Nesse segundo capítulo, exercitamos um olhar historiográfico sobre a prática coral 

dentro da cultura protestante. Para compreender sua importância e sua trajetória, partimos 

de seus primórdios, apontando a visão dos protorreformadores sobre o uso litúrgico da 
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música e do canto em vozes e acompanhando os desdobramentos dessa forma de canto 

sacro durante os grandes movimentos da história do protestantismo mundial. Ainda 

pudemos apontar a importante presença do canto coral pouco tempo após o nascimento da 

igreja protestante no Brasil e seu rápido alastramento e desenvolvimento, marcado por 

personagens e ações que o estabeleceriam como prática cultural característica do 

protestantismo pátrio. Encerramos o capítulo apontando para o aparecimento de adversários 

do canto coral a partir da década de 1960 que viriam a estabelecer um clima de fortes 

tensões em torno do canto coral naquela década e nas que se seguiram. Veremos com mais 

detalhes essas tensões no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3  

O CANTO CORAL NO CAMPO MUSICAL 

PROTESTANTE BRASILEIRO: ADVERSÁRIOS E 

DEFENSORES 

Introdução 

Nesta terceira parte do texto pretendemos retomar algumas das explanações do 

primeiro capítulo a fim de utilizar os conceitos bourdianos de campo, habitus, capital e 

mercado de bens simbólicos como base para uma posterior discussão, defendendo a 

possibilidade de se delimitar e categorizar um campo musical nas igrejas protestantes 

brasileiras. Num terceiro momento desse capítulo, buscaremos enumerar os adversários do 

canto coral nesse campo para, por fim, apontar alguns de seus defensores no panorama 

atual, bem como seu posicionamento. 

 

3.1 O campo artístico como espaço de luta 

Bourdieu explora longamente estas dinâmicas no texto O Mercado de Bens 

Simbólicos, onde se dedica à explicação da formação da ideia moderna de mercado, que se 
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estabelece após o fim do domínio cultural e econômico da Igreja e dos ambientes cortesãos 

da Idade Média, da Renascença e, em algumas monarquias mais duradouras, do 

Classicismo. As novas estruturas sociais surgidas após esse processo de libertação 

proporcionaram o aparecimento de um público de consumidores em potencial cada vez 

maior e mais diversificado, uma expansão na variedade de produtores de bens culturais e 

um aumento das instâncias de consagração e de difusão dos produtos culturais. Esse longo 

processo encaminhou os procedimentos de legitimação da arte para novas instâncias, cuja 

lógica se mostraria muito mais complexa do que aquela existente nos períodos anteriores, 

no quais os padrões eram muitas vezes estabelecidos pelo gosto pessoal de monarcas, papas 

ou similares. Ligadas ao nascente mercado consumidor, as dinâmicas de legitimação se 

tornam mais autônomas e suas prioridades ficam cada vez mais ligadas ao campo da arte em 

si, incluindo questões como a estética e a técnica. Aqui se dá o começo da formação de uma 

classe social composta por artistas que, pouco a pouco, consegue regular sua vida social 

através de regras que são específicas aos modos de produção de seus campos. Nas palavras 

do autor,  

O processo conducente à constituição da arte enquanto tal é correlato à transformação 

da relação que os artistas mantêm com os não-artistas e, por esta via, com os demais 

artistas, resultando na constituição de um campo artístico relativamente autônomo e na 

elaboração concomitante de uma nova definição da função do artista e de sua arte. 
(BOURDIEU; 2007:101) 

Esse processo se acelera com a Revolução Industrial e com o Romantismo. No 

entanto, o início de um processo industrial de produção cultural só vai acontecer com uma 

maior universalização do ensino fundamental no século XIX e, por conseguinte, com a 

formação de um mercado amplo de consumidores. É precisamente essa formação de um 

mercado o centro irradiador que teve poder para conferir à obra de arte o status de 

mercadoria a ser consumida. A partir dessa existência de um mercado de arte, o artista pode 

se afirmar como tal e começa a ser visto como um ente específico. Segundo Bourdieu, este 

mesmo impulso gerador do mercado é o que vai propiciar a existência de uma teoria da arte. 

Ele assim descreve o processo: 

Tudo leva a crer que a constituição da obra de arte como mercadoria e a aparição, 

devido aos progressos da divisão de trabalho, de uma categoria particular de produtores 

de bens simbólicos especificamente destinados ao mercado, propiciaram condições 

favoráveis a uma teoria pura da arte – da arte enquanto tal -, instaurando uma 

dissociação entre a arte como simples mercadoria e a arte como pura significação. 
(BOURDIEU; 2007:103) 
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Obviamente que o mercado, formado por uma legião anônima de consumidores - 

apesar de não ter a ingerência direta que teria um mecenas, por exemplo - também exerce 

uma demanda sobre o campo de produção que não vai deixar de influenciar os rumos deste. 

É o que se pode sentir através dos índices de audiência ou de venda de ingressos. Além 

disso, o mercado criará um intermediário necessário entre o artista e o público, o qual 

também acabará por influir decisivamente nos rumos da produção da obra, assumindo o 

poder de sua veiculação. É a categoria que inclui editores, marchands, jornalistas, curadores 

etc. 

Contra essas pressões do campo, e até como meio de aumentar o valor de sua 

posição, o artista começa a lançar mão de uma série de mitos criados ao redor de sua figura 

que, em última análise, pretendem separá-lo dos outros tipos de pessoas e lhe conferir uma 

aura única. Artista não é povo, nem parte da burguesia ou da aristocracia. Pelo contrário, o 

artista é um ser especial que cresce no imaginário - principalmente romântico - como uma 

figura genial e geniosa, mística e profética, estranha e misteriosa. O mito acaba por afirmar 

a obra de arte como criação autônoma e independente que mascara o peso do elemento 

social presente em sua existência. Como resultado, o artista se torna amado e temido e visto 

como um ser superior, cujas faculdades mentais fogem ao alcance da compreensão do vulgo 

e que, portanto, não deve ser contestado. 

O processo acima descrito nada mais representa do que a gênese do habitus do 

artista e nos ajuda a compreender a sua inserção no campo como elemento com grande 

acúmulo de capital simbólico e com poder de gerar bens que vão competir pela supremacia 

no campo e, portanto, pelo acúmulo de mais capital. Esse capital acumulado pelos artistas 

vai propiciar a formação daquilo que Bourdieu chama de campo de produção erudita, o 

qual se especializará em produzir bens culturais cujo público-alvo é formado por outros 

produtores de bens culturais. Esse campo é regido por regras intrínsecas à arte e às suas 

formas de autenticação, principalmente o estilo e a forma. 

Não obstante, o campo da arte comporta uma outra face, distinta, oposta e contrária 

ao campo erudito, que Bourdieu batiza de campo da indústria cultural, cujo principal 

objetivo é a produção de bens culturais voltados aos não-produtores de bens culturais, 

independentemente de classe social. Este campo instaura uma competição cerrada pela 

conquista de mercado consumidor e suas regras de valoração estão diretamente ligadas a 

fatores quantitativos de produção e venda de bens. Ao buscar sucesso nas vendas, a 
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indústria cultural tende a oferecer produtos que dialoguem, com a maior facilidade possível, 

com os gostos consolidados no meio consumidor, embora suas políticas não excluam a clara 

necessidade de diversificação e atualização da produção a fim de buscar novos gostos ou de 

acompanhar suas mutações. Além disso, é legítimo apontar que a indústria cultural também 

oferece produtos “médios” para um público “médio” (por mais vaga que seja esta 

qualificação), considerando-se que, com o tempo, o público dessas obras tende a se 

expandir rumo a classes com menos capital cultural. 

Na busca pelo sucesso de público, o criador cujos produtos se destinam à 

consagração dentro do campo da indústria cultural emprega em sua obra um conjunto de 

procedimentos técnicos e de usos estéticos que possam ser facilmente assimilados pelo 

receptor da obra. Geralmente, essas obras se empenham em oferecer símbolos de otimismo 

e um número de clichês que mantêm o público em uma situação de conforto. Bourdieu 

aponta que em nenhum campo o uso dos procedimentos voltados ao consumo industrial da 

arte cria um cisma tão grande quanto na música. Considerando-se o espectro de nosso 

trabalho, gostaríamos de incluir aqui um citação com suas palavras a respeito dessa divisão 

no campo musical: 

O mesmo dualismo assume a forma de um verdadeiro cisma cultural no âmbito da 

música onde também sucede a oposição (certamente muito mais brutal do que em 

qualquer outra atividade) entre o mercado artificialmente sustentado e quase que 

totalmente fechado sobre si mesmo das obras de pesquisa erudita e o mercado das obras 

comerciais, seja no caso da chamada “música ligeira”, dos “arranjos” de música 

clássica, seja no caso da música em série produzida e difundida pela indústria do disco e 

do music-hall.” (BOURDIEU; 2007:139) 

Dizer que o campo da indústria cultural se opõe ao campo de produção erudita não 

significa que este último não tenha seus mecanismos de competição. Eles, de fato, existem a 

partir de normas que lhes são próprias. A disputa nesse campo é uma luta pelo 

reconhecimento dos próprios pares e se estriba em uma mensuração ligada ao valor cultural. 

No mercado da arte erudita, os outros artistas são, ao mesmo tempo, consumidores e 

concorrentes. Essa regra interna de valoração tende a afastar o campo erudito do universo 

consumidor e a transformá-lo em um espaço cada vez mais restrito e mais dependente de 

uma dialética que se move em direção à superação dos bens existentes no campo. À medida 

que tal processo de isolamento se intensifica, o campo se torna cada vez mais autônomo e 

suas regras internas são mais eficazes e independentes de fatores externos a ela. É verdade, 

porém, que obras advindas do campo erudito vão ajudar a definir os novos rumos da 
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indústria cultural e que os dois campos nunca deixam de caminhar em paralelo, mas casos 

como esses podem ameaçar a consagração no meio erudito, principalmente quando as regras 

de avaliação deste último se encontram distantes das leis que regem o outro.  

Na busca de definir o motivo pelo qual, mesmo dentro de uma relação circular entre 

pares, se instala a competição, Bourdieu faz uma afirmação aguda ao dizer que “todo ato de 

produção cultural implica na afirmação de sua pretensão à legitimidade cultural.” 

(Bourdieu; 2007:108). Ele compara sua ideia ao conceito de Max Weber da busca pelo 

monopólio da manipulação de bens simbólicos. Ao alcançar reconhecimento, um artista 

está, na verdade, construindo um caminho rumo ao monopólio e à ortodoxia. O que move a 

competição no meio erudito é, portanto, uma luta pela legitimação. No entanto, é necessário 

que a luta aconteça dentro dos parâmetros validados pelo campo, senão os recursos 

empregados serão desprezados como meros artifícios. Ou seja, nenhuma obra se torna 

inteligível ao campo se não incluir procedimentos já consagrados. Assim, a obra de alto 

valor artístico dentro desse campo deve conter, além daqueles fatores que a distinguem de 

outras obras, elementos que marquem a posição que seu criador ocupa dentro do campo. 

Para isso, é necessário que o autor se submeta ao campo naquilo que Bourdieu denomina o 

sentido público da obra. É a presença desse aspecto público que impede que mesmo uma 

obra nova e revolucionária possa ser considerada uma criação exclusivamente pessoal. Isso 

se explica pelo fato de que os suportes da obra nunca deixam de ser os mesmos utilizados 

pelo restante do campo, assim como certo número de técnicas ou procedimentos estilísticos.  

A obra necessita, por fim, achar um caminho que a leve até algum consumidor. Esse 

caminho se dá através das instâncias de consagração e de reprodução do campo de 

produção. A essas instâncias podemos chamar de campo de difusão. Seu funcionamento se 

inicia nas estruturas educacionais que reproduzem a seus alunos os produtos consagrados 

dentro dos campos de produção. O campo de difusão ainda inclui instituições de acúmulo de 

potencial simbólico como os museus e as salas de concerto, por exemplo. As relações entre 

os campo de produção e difusão se caracterizam pela concorrência. Por um lado, há uma 

luta pela autoridade cultural que se instala entre o campo da indústria cultural e o campo de 

produção erudita, ambos querendo impor sua produção aos campos de distribuição e de 

conservação. Por outro lado, os campos de distribuição também entram na batalha, 

pelejando pela aquisição de um monopólio em relação ao gosto do grande público. As lutas 

no ambiente dessas relações podem se estabelecer de várias formas e, em momentos 
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diferentes, um ou outro campo pode ocupar situação mais dominadora em relação aos 

demais. O poder regulatório do campo de difusão, particularmente o da educação - seja na 

consagração dos produtos advindos do campo de produção erudita, seja na valorização de 

obras do campo da indústria cultural - é exercido através da inculcação arbitrária de uma 

cultura legítima e, também, de maneiras legítimas de abordá-la. Bourdieu explica que 

Investido do poder que lhe foi delegado para salvaguardar uma ortodoxia cultural, ou 

seja, defender a esfera da cultura legítima contra as mensagens concorrentes, cismáticas 

ou heréticas, produzidas tanto pelo campo de produção erudita como pelo campo da 

indústria cultural, e capazes de suscitar, junto às diferentes categorias de público que 

atingem, exigências constestatórias e práticas heterodoxas, o sistema das instâncias de 

conservação e consagração cultural cumpre, no interior do sistema de produção e 

circulação dos bens simbólicos, uma função homóloga à da Igreja. (BOURDIEU; 

2007:120) 

O autor refere-se aqui à função assumida pela Igreja no pensamento de Weber de 

monopólio na manipulação do sagrado e de definição dos elementos que podem ou não ser 

classificados como tal, além de ser a instituição designada para inocular os ideais 

doutrinários na mente dos fieis. Se seguirmos usando termos advindos do campo da religião, 

pode-se afirmar que as estruturas culturais de legitimação (museus, academias, etc.) se 

tornam templos sagrados da ortodoxia cultural e que a única saída para aqueles que são 

mantidos fora desse espaço sacro é recorrer à heresia e, quem sabe, à criação de verdadeiras 

seitas. Não é à toa que denominamos cânone ao conjunto daquelas obras de um campo 

cultural determinado que alcançaram um posto incontestável como patrimônio de seu 

campo. O termo cânone significa que a obra foi canonizada e, portanto, alçou-se a um nível 

de sacralidade. 

Quem define o status canônico é, em última instância, a estrutura universitária, o que 

explica um pouco a relação tumultuada do campo de produção erudita com a universidade. 

O centro do problema reside no fato de que existe um atraso na resposta da universidade às 

mudanças artísticas, já que, para criação de sistemas educacionais, contam-se 

exclusivamente as obras cujo fôlego se mostra resistente ao tempo a ponto de revelar a 

importância histórica de sua produção. Daí resulta uma relação ambivalente do criador 

cultural com o professor universitário marcada pela raiva de quem não se sente reconhecido 

e valorizado e, ao mesmo tempo, pela esperança do alcance dessa legitimação.  

Ao final do processo, o artista e os produtores em geral, fragilizados pela 

dependência que têm em relação às instâncias de legitimação e difusão, acabam assumindo 

uma posição de dominados no campo das relações mercadológicas de bens simbólicos. 
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Veremos, mais adiante, que essa dependência também se instalou no campo musical das 

igrejas evangélicas no Brasil a partir do momento em que os campos de difusão se 

estruturaram profissionalmente de forma a absorver e controlar os mecanismos de contato 

entre os campos de produção musical e o público consumidor cristão. Acreditamos, 

portanto, ser possível o delineamento de um campo de tensões na esfera musical do 

protestantismo brasileiro e é essa posição que defendemos no próximo item. 

 

3.2 Pela estruturação de um campo musical nas igrejas 

protestantes brasileiras 

Como vimos no capítulo 2, o estabelecimento de uma cultura musical nas igrejas 

protestantes brasileiras se dá, inicialmente, com o trabalho dos primeiros missionários a 

partir de meados do século XIX. Acreditamos ser de suma importância a percepção de que o 

projeto missionário das igrejas norte-americanas que aportaram no Brasil, na América 

Latina como um todo e em diversos outros países e continentes, era uma resposta 

oficialmente articulada a uma visão hegemônica nos EUA que os proclamava como povo 

chamado por Deus para a propagação, não só das boas-novas do nascimento e morte de 

Cristo, mas, também, de uma determinada forma de vivenciar essa mensagem. Além de um 

projeto religioso, portanto, era um movimento com elementos culturais, políticos, 

econômicos e sociais. Tal chamado implicava em um destino superior, por ser fruto das 

promessas celestiais, e deveria incluir a realização total da sociedade, fornecendo a seus 

indivíduos completa provisão pessoal e social. E a sociedade norte-americana, e 

principalmente, suas igrejas, compreenderam a força social da música e particularmente do 

canto coral. 

Este início da atividade musical protestante de missão no Brasil repercutiria o 

repertório difundido pelas ondas evangelistas dos Grandes Avivamentos. Esse repertório 

não era caracterizado por composições históricas - herdadas da Reforma Protestante ou dos 

períodos anteriores a ela - e nem obras sacras propriamente eruditas como cantatas, missas, 

paixões ou oratórios (com exceção, claro, do Aleluia de Haendel). As canções eram 

expressões bastante emotivas da conversão, da vida cristã e das promessas de redenção. Elas 

apresentavam certos traços característicos, entre os quais se podem citar, com segurança, a 

presença da música estrófica com melodia simples, a quadratura regular, a ausência de 
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modulações e o recurso a uma harmonia não muito elaborada, geralmente em tom maior. 

Outro fator comum era a presença de refrões fortes e facilmente apreensíveis. 

Ritmicamente, são sempre peças homofônicas a quatro vozes, sendo que um grande número 

desses hinos apresenta motivos pontuados de caráter militar. Por fim, os textos trazem forte 

apelo emocional através de um escopo de metáforas formado por imagens ligadas a viagens 

(mar, rio, navio, tempestade, tormenta), a elementos religiosos cristãos (cruz, sangue, fogo), 

a imagens de batalha (inimigo, vitória, armadura, defesa), a ideias de habitação (mansão, 

jardim, abrigo, fortaleza, lar) e, por fim, utiliza-se um grande número de palavras ligadas ao 

conforto (paz, amizade, família, segurança, aceitação, presença, companhia). 

A perceptível recorrência de elementos afasta a produção cultural desses cânticos 

sacros do conceito bourdiano de produção erudita, já que, conceitualmente, esse campo de 

produção operaria a partir da constante busca de superação artística. Poderíamos, então, 

supor que as composições tenham sido fruto de um campo de indústria cultural e, sem 

dúvida, são vários os elementos da indústria cultural presentes aqui como a reprodução de 

procedimentos composicionais e a busca de uma identificação fácil com o público. No 

entanto, o desenrolar da história protestante nacional proporcionaria um interessante meio 

de legitimação para esse repertório: os hinos vieram a ser editados e distribuídos nos 

hinários brasileiros já desde suas primeiras edições e atingiram o monopólio cultural como 

únicas práticas musicais coletivas apropriadas para o culto. 

Ao analisarmos a situação do campo musical dentro da cultura protestante, é 

necessário que unamos o campo cultural de bens simbólicos e o campo religioso. Nesse 

caso as oposições de ambos os campos se unem na hierarquização de produtos criando uma 

dupla instância de julgamento. Essas oposições são definidas, no campo cultural, entre o 

legítimo e o ilegítimo e, no campo religioso, em situação análoga, entre sagrado e profano. 

Acreditamos que o uso do termo legítimo e de seu oposto – ilegítimo – é dotado de uma 

violência semântica constrangedora no discurso presente no meio protestante brasileiro. O 

termo que mais se pode verificar nas igrejas brasileiras é apropriado. Aliás, apropriado, da 

mesma forma, inclui também o julgamento da sacralidade do campo religioso. O uso desse 

termo mágico consegue estabelecer, no diálogo tenso do campo, um eufemismo bem menos 

constrangedor. Obviamente que não há nada de terno em se afirmar que determinado estilo 

musical não seja apropriado para o culto, e que ele seria mais apropriado para uma reunião 

secular ou, no máximo, para um acampamento ou uma atividade evangelística. No entanto, 



99 

 

o escamoteamento oferecido pelo uso dessa palavra soa bem dentro de um campo que 

apresenta grande pudor – dadas as doutrinas e práticas cristãs – em assumir quaisquer 

posturas de conflito franco e aberto nas lutas presentes em sua economia interna. 

Alçadas de um mecanismo de produção próximo das leis da indústria cultural a uma 

posição de legitimação e de sacralidade, essas canções não chegam a atingir o status de 

produção erudita, mas se mantêm numa esfera que Bourdieu denomina de “média”. Uma 

das características da arte média é sua tentativa de manter referências à arte erudita, seja 

através de uma utilização simplificada do patrimônio artístico erudito, seja através de uma 

glamurização da produção da indústria cultural. A arte média, por conseguinte, nunca atinge 

autonomia, já que seus receptores a identificam com a arte erudita. O autor francês cita 

alguns exemplos de práticas culturais que se utilizam dessa identificação, incluindo as 

“orquestrações” “populares” de música erudita ou, ao contrário “orquestrações” 

pretensamente eruditas de temas “populares”, além das “interpretações” vocais de obras 

clássicas em um estilo que evoca ao mesmo tempo o hino de escoteiro e o coro dos 

anjos. (BOURDIEU; 2007:144) 

A produção média pode então construir um ambiente cultural confortável. O público 

se alimenta da sensação de ser digno de estar consumindo cultura legítima sem ter que lidar 

com formas de consumo muito menos acessíveis que lhe demandariam níveis maiores de 

educação e acumulação de capital simbólico. Essa certa hegemonia da cultura média no 

ambiente das igrejas protestantes ajuda também a diminuir a sensação de conflito, já que o 

campo médio, ao cooptar referências advindas tanto das grandes obras culturais quanto dos 

usos da indústria cultural, consegue alcançar uma instância de diálogo e convivência entre 

culturas diferentes. Entretanto, Bourdieu ataca firmemente esse quadro cultural morno 

declarando ser ele uma fonte de “erros autorizados e mesmo encorajados”.  

O início do canto coral nas igrejas protestantes nacionais não mudou, de imediato, o 

equilíbrio alcançado pela arte média; antes, o reforçou. O objetivo dos coros era de treinar 

os membros da igreja para cantarem os hinos congregacionais e de, durante as celebrações, 

proporcionar uma referência melódica ao restante da congregação. Portanto, o repertório do 

coro e o da congregação era o mesmo, com as diferenças recaindo menos sobre o produto 

cultural em si do que sobre sua função e seus usos. Além de se preocuparem com as 

celebrações em comunidade, os coros levavam seu repertório para atividades de 

evangelização e para eventos sociais. Com o crescimento da prática coral, no entanto, 
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acrescentar-se-á um passo de ousadia desse mercado cultural rumo a um campo de produção 

mais erudito.  

Porém, é verdade que uma grande porção do repertório até hoje cantado pelos coros 

protestantes se enquadra perfeitamente no exemplo das “orquestrações” citadas por 

Bourdieu. O repertório inclui, por um lado, uma enorme produção, de todos os estilos 

musicais possíveis, de arranjos feitos a partir das melodias dos hinos congregacionais e, por 

outro lado, de versões simplificadas de obras do campo musical erudito. Essas 

simplificações incluem desde procedimentos simples como a mudança de tonalidade de 

peças muito agudas, passando pelo desmembramento de obras originais através da 

apresentação de trechos retirados da obra completa, e chegando até a total deformação das 

peças originais destituídas de sua forma e estilo próprios a fim de se moldarem às 

possibilidades expressivas dos corais ou ao gosto das igrejas. 

Apesar do quadro descrito, o coro, como íamos dizendo, – juntamente com o órgão – 

serviu como caminho para que as igrejas protestantes brasileiras verdadeiramente 

atingissem algum diálogo com a cultura musical erudita. Foram os coros evangélicos que 

trouxeram proezas à cena coral brasileira ao apresentarem oratórios completos como o 

Messias de Haendel, cantatas de J. S. Bach como Christ lag in Todesbanden, BWV4 ou Herz 

und Mund und Tat und Leben, BWV147 (do famoso coro Jesus, Alegria dos Homens) e 

obras sacras como o Gloria de Antonio Vivaldi. Também foi através dos coros das igrejas 

que o campo erudito brasileiro travaria contato com obras de compositores importantes da 

história da música que valorizaram a música coral em suas criações como Thomas Tallis, 

Dietrich Buxtehude, Felix Mendelssohn ou Raulph Vaughan-Williams. Essa produção 

cultural protestante ainda contribuiria para a criação do repertório básico do natal através da 

tradução de obras inseridas no patrimônio cultural como Noite Feliz, Pinheirinho e outras. 

Jaci Maraschin, ao se referir à cultura coral nas igrejas brasileiras, valoriza seus feitos 

culturais no Brasil dizendo que 

Por fim vale a pena mencionar o que se poderia chamar de música coral. Embora sem os 

requintes do período barroco europeu, quando grandes corais acompanhados de órgão e 

orquestra faziam da missa o mais aplaudido dos espetáculos teatrais, muitas de nossas 

igrejas tornaram-se conhecidas pela qualidade técnica de seus cantores e instrumentistas. 

A paixão eclesiástica pelos grupos corais incentiva até mesmo as congregações sem 

grandes recursos musicais a se aventurar nesse campo. Já ouvi corais de igrejas cantando 

a Paixão segundo São Mateus e o Magnificat de Bach até mesmo com bons resultados. 

Esses grupos demonstram certa predileção pelo gênero da cantata. Investem, em geral, na 
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tradução de textos ingleses adaptados a músicas importadas dos Estados Unidos.  

(MARASCHIN, s/d:19) 

O crescimento dos adversários do canto coral diminuiria o ímpeto rumo às grandes 

obras através de uma das situações mais claras de conflito dentro do campo musical das 

igrejas: a competição pela atração de novos talentos promissores. Bourdieu aponta que os 

mecanismos do habitus atuam também sobre as eleições voltadas para a atuação, que as 

pessoas consideram como sendo vocações. Vocação, no meio religioso, inclui uma ideia 

forte de chamado, dom e, em muitos casos, predestinação. A sensação da predestinação 

quando da tomada de posição dentro do campo vem precisamente do encontro entre 

membros que ocupam postos diferentes, mas que apresentam disposições semelhantes.  

Assim, ao se sentir inclinado a escolher um instrumento musical, por exemplo, o 

futuro aluno, de alguma forma, se interessa por um número de disposições (repertório, 

técnicas, instrumentistas consagrados, etc.) que seu futuro professor conhece e domina, o 

que vai gerar uma identificação entre os dois logo no início de seu trabalho conjunto, a 

ponto de o aluno acreditar ser aquele o professor ideal para ele e de reforçar sua escolha 

pelo instrumento musical. Outro exemplo pode ser o compositor que ousa enviar suas obras 

para uma editora específica movido, mesmo que inconscientemente, pela linha editorial da 

empresa que, de alguma forma, dialoga com suas escolhas estéticas. No ambiente de lutas 

da música na igreja, os novos especialistas serão colhidos entre aqueles que conheceram e 

se identificaram com uma das posições existentes no campo. Segundo o autor, essas 

escolhas tendem a se concentrar nas posições dominantes do campo: 

As reconversões coletivas quase sempre inconscientes que levam à disciplina científica 

mais consagrada uma parcela importante dos produtores do momento (ou então, em 

outra área, o gênero artístico do momento), são vividas como se fossem inspiradas pela 

“vocação” ou determinadas pela lógica de um itinerário intelectual, e são muitas vezes 

imputadas a efeitos de moda. Na verdade, não passam, a exemplo de alguns 

empréstimos apressados de modelos e esquemas, de reconversões destinadas a 

assegurar o melhor rendimento econômico ou simbólico a um tipo determinado de 
capital cultural. (BOURDIEU; 2007:167-8) 

Bourdieu define essa captação de produtores por parte do mercado como uma bolsa 

de valores cultural. Sobre o novo produtor que decide se filiar a uma posição determinada 

no campo atuam, somadas, a atração do êxito que ele pode vir a conseguir dentro de sua 

área de eleição e, ainda, o peso que sua área ocupa na hierarquia do campo. As estratégias 

empregadas, usualmente, são escolhas não-conscientes dentro de um jogo onde o que se 

busca é a legitimidade cultural. Ao fim, a legitimidade se manifestará através do monopólio 
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na produção, reprodução e manipulação dos bens culturais. Como essa legitimidade é 

exercida através de uma oposição entre dominadores e dominados, Bourdieu a caracteriza 

como um poder de violência simbólica legítima, comparável à manipulação da violência 

pelo Estado através das forças policiais. Ou seja, a dominação no campo se torna tão efetiva 

a ponto de os atos violentos do exercício da dominação serem julgados como parte 

integrante do equilíbrio do campo. Há que se sublinhar, portanto, a natureza política das 

relações de batalha ideológica dentro do campo cultural. 

À época do estabelecimento dos primeiros corais e da disseminação da prática coral 

entre as igrejas evangélicas brasileiras, o quadro era de predomínio das denominações 

ligadas ao protestantismo histórico. O coro passou a ser identificado com aquelas 

denominações e representava um traço distintivo de suas ações culturais, principalmente nos 

seus contatos com o público externo às comunidades cristãs. Metodistas, batistas, 

presbiterianos, luteranos e congregacionais estavam entre as maiores comunidades cristãs 

protestantes da época. Leonildo Silveira Campos (2008) indica que os dados do IBGE de 

1940 apontavam uma pequena faixa de 2,6% de evangélicos no Brasil o que representava, 

na época, pouco mais de um milhão de pessoas. Essa porcentagem, no entanto, era 

dominada pelas denominações ligadas ao protestantismo histórico, de missão ou de 

imigração. Isso é indicado por dados de 1930 provenientes de estudos realizados por 

Erasmo Braga & Kenneth Grubb que mensura um total de 86% dos protestantes divididos 

entre batistas, presbiterianos, presbiterianos independentes, congregacionais, episcopais e 

adventistas
23

. Enquanto isso, em 1930, o pentecostais somavam somente 10% dos 

evangélicos no país.  

Apesar de terem experimentado um rápido crescimento ainda no início do século 

XX, as igrejas protestantes históricas brasileiras estavam organizadas em uma rede de 

micro-igrejas. Antônio Gouvêa Mendonça e Prócoro Velasques Filho (2002:38) 

exemplificam a questão com dados interessantes da Igreja Presbiteriana Independente do 

Brasil nos quais essa denominação, entre 1966 e 1987, diminuiu a sua membresia de 40.692 

para 40.426 membros adultos, enquanto experimentava um crescimento exponencial no 

número de comunidades, passando de 387 para 811 congregações. Embora os autores 

discutam motivos para essa mudança, o fato que se revela é uma tendência à capilarização 

                                                 
23

  Embora seja fruto de discussão a inclusão dos Adventistas entre os protestantes históricos, preferimos 

incluí-los nessa lista devido à grande importância da música coral nessa denominação. 
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da denominação referida em comunidades locais pequenas. E a pressão, seja ela interna ou 

externa, aumenta no universo das pequenas comunidades, onde as relações entre os 

indivíduos são mais intensas e os recursos mais restritos, inclusive os recursos humanos.  

A partir da década de 1950, o boom das Assembleias de Deus e da Congregação 

Cristã do Brasil começa a mudar o equilíbrio de forças no meio religioso. O maior número 

de praticantes dessas denominações e, principalmente, seu crescimento exponencial, 

somado ao surgimento e à rápida expansão das chamadas igrejas neopentecostais, se 

apresentam como um desafio contestador da cultura e das práticas dos demais grupos 

cristãos. Campos (2008) demonstra que, em 1964, a porcentagem de pentecostais já chegava 

a 73,6% do total de evangélicos e que essa fatia continuaria crescendo, até atingir 77,86% 

no censo de 2000. Os resultados do último censo, de 2010, a respeito de religião somente 

estarão disponíveis a partir de junho 2012. Podemos prever, no entanto, um crescimento 

ainda maior da porcentagem de pentecostais. O crescimento dos ramos pentecostais ainda se 

torna mais determinante por ter sido a mola propulsora para um aumento generalizado da 

porcentagem de evangélicos no universo geral da religião no país. Citamos acima que os 

evangélicos representavam somente 2,6% da população em 1940. Esse número, porém 

chegou a 15,6% da população brasileira no censo de 2000, somando mais de 26 milhões de 

pessoas. Ou seja, entre 1940 e 2000 os evangélicos cresceram 2.361% alavancados pela 

expansão pentecostal. 

 Com essa diminuição percentual no meio dos evangélicos, diminuiu também o peso 

cultural das ações musicais engendradas por aquelas denominações que, antes, detinham 

alto capital cultural. Mesmo que caracterizadas por uma produção cultural menos nobre, os 

corinhos dos assembleianos (ou, ao menos seu jeito mais despojado de cantar os hinos) e as 

orquestras e bandas da Congregação Cristã foram, aos poucos, ganhando mais 

reconhecimento como produtos legítimos do campo cultural evangélico. Esse peso haveria 

de aumentar mais e mais proporcionalmente ao crescimento do pentecostalismo no país até 

a tomada da hegemonia do campo quando da explosão da cultura gospel e do aparecimento 

do neopentecostalismo nos anos 1990. Com o advento da relação igreja e mídia e o 

crescimento exponencial das igrejas pentecostais e neopentecostais no país, as 

denominações históricas têm apresentado uma tendência a abrir mão de suas tradições 

cerimoniais (hinário, órgão, liturgia) para assimilar práticas tecnológicas que possam 

responder às suas necessidades de sobrevivência.  
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No ambiente das denominações do protestantismo tradicional, concomitantemente ao 

crescimento das igrejas pentecostais, uma mudança interna também começaria a se 

processar, ao passo que crianças, adolescentes e jovens começavam a deixar de sonhar com 

o órgão e iam se encantando cada vez mais cedo com o violão e o repertório de corinhos se 

tornava cada vez mais identificado com as novas gerações. Além da maior mobilidade e de 

uma identificação mais direta com as culturas populares, o violão era muito menos 

complexo e o tempo necessário para dominá-lo suficientemente bem para acompanhar um 

cântico era infinitamente menor que o trabalho suado de formação de um organista. O 

missionário Jaime Kemp, responsável pelo início das atividades dos Vencedores por Cristo 

durante a década de 1960, conta em um depoimento que estudara música nos Estados 

Unidos e conhecia o acordeão e o violão antes de vir para o Brasil. Mas, ao chegar ao país, 

percebeu  

Que o brasileiro tinha tanta capacidade musical, especialmente com o violão (parecia 

que todo mundo tocava violão!), que eu não falava absolutamente nada, porque 

certamente iriam pedir que eu tocasse e eu não poderia tocar tão bem quanto os meus 
companheiros, e muito menos ritmos brasileiros. (KEMP; 1998:1) 

A migração tecnológica dos anos 1970 e 80 levaria as novas gerações a preferirem 

cada vez mais os instrumentos elétricos e a bateria, o que levaria ao aparecimento de 

ministérios de louvor e bandas de rock evangélicas. A década seguinte veria ainda a 

explosão da mídia gospel que atrairia milhões de novos talentos ao estudo do teclado e ao 

desejo de alavancar uma carreira solo, geralmente amparados pelo uso de playbacks. A 

lógica já citada - de buscar um resultado musical melhor com menos tempo de estudo e 

preparação - ganha, no playback, uma operância total, já que o trabalho difícil já foi todo 

feito e o solista só precisa entrar com uma fatia mínima de capital cultural para um resultado 

final de grandes proporções. Todos esses movimentos foram ainda amparados por uma 

valorização da vida religiosa que sempre faltou ao canto coral nas igrejas, caracterizada por 

um discurso de formação teológica e por práticas de estudo bíblico e formação cristã 

prática. 

As igrejas tradicionais, depositários da cultura coral, que já sofriam com o peso da 

concorrência dos modos pentecostais de crescimento eficiente, passam agora a sentir o 

impacto do marketing proselitista do gospel que, ao atrair os jovens para fora das 

comunidades protestantes históricas – muitas delas em conflito aberto pela não aceitação 

das expressões musicais de suas juventudes –, provoca cismas não somente nas 
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comunidades mas, ainda mais profundamente, nos próprios núcleos familiares que, até 

então, representavam a base de formação daquelas comunidades. Mais afeitos às novas 

expressões musicais e mais expostos às ações de marketing, os membros mais jovens 

abandonam os corais de suas igrejas e montam bandas e grupos de louvor que abertamente 

passam a competir pelo direito à participação no culto. Muitos desses jovens músicos 

abandonam suas igrejas e passam a frequentar comunidades diferentes daquela à qual a 

família pertence. A sua saída gera um medo generalizado de perda das novas gerações que 

será um sinal amarelo para a prática coral. Muitas comunidades passam então a desvalorizar 

seus grupos corais e a abrir espaço para outras práticas musicais movidas pelo medo de 

perder seus jovens para outras denominações e de se tornarem agrupamentos religiosos 

envelhecidos e ultrapassados.  

O quadro já era complicado para o canto coral que vinha acumulando perdas já 

expressivas na bolsa de valores cultural quando, em meados dos anos 1980 e durante a 

década seguinte – concomitantemente ao crescimento do mercado gospel –, vários dos 

melhores regentes e organistas em atuação nas igrejas brasileiras foram vitimados pela 

AIDS. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida era então uma doença incurável que, 

dada a sua transmissão, entre outras causas, através de relações sexuais, era carregada de 

um valor simbólico moral altamente depreciativo relacionado ao homossexualismo e à 

depravação sexual. Aqueles músicos eram membros dessas comunidades ou somente 

profissionais contratados, mas, de qualquer forma, atuavam como lideranças carismáticas no 

meio. As perdas levaram profissionais competentes ainda jovens e representaram, para o 

meio coral nacional, uma evasão de divisas culturais que impactaria negativamente toda a 

qualidade coral do país. Algumas dessas perdas inestimáveis foram nomeadas em 

depoimento prestado por Elizeu Cremm, pastor da Catedral Evangélica de São Paulo: José 

Carlos Siqueira, Luis Roberto Borges, Jonas Christensen, Gerson Assunção e Ary Aguiar 

Jr., entre outros. No campo religioso, essa época trágica ainda instalaria um grande 

preconceito contra a prática coral que, mesmo que culturalmente conservadora, era 

considerada, por alguns, liberal demais em termos morais. O caráter era oposto ao 

“louvorzão” e ao gospel que, apesar de musicalmente avançados e liberais, eram 

moralmente conservadores em suas pregações contra as drogas e o sexo fora do casamento. 

Uma das grandes dificuldades que passou a se verificar no seio da música das igrejas 

foi a de se achar a possibilidade de uma pacto de não-agressão, no qual as legitimidades de 
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dois ou mais lados envolvidos pudessem ser mutuamente reconhecidas. Para Bourdieu, no 

entanto, esses pactos só são possíveis quando não há concorrência direta pelo monopólio do 

campo. Ora, por inferência lógica, se a prática cultural religiosa não se dispõe a assumir tal 

pacto, deduz-se que a concorrência efetivamente existiu e existe, embora o discurso 

amoroso de busca de perdão e reconciliação proporcionado pela cultura média, muitas 

vezes, a dissimule. 

Nas próximas páginas, procuraremos reconhecer os integrantes desse campo musical 

e compreender alguns de seus aspectos históricos e traços ideológicos, a fim de, por fim, 

verificar ações que, nascidas dentro do campo do canto coral, têm dialogado ou disputado 

espaço com tais adversários. 

 

3.3 Os adversários do canto coral no campo simbólico 

musical 

Na cultura das cerimônias cristãs, sejam elas formais ou informais, se estabelece um 

padrão de separação, inclusive geográfica, entre o púlpito, o altar ou o palco e a congregação. 

Esse limite é rompido em algumas situações – de forma muito mais fluida no protestantismo 

do que numa liturgia católica romana tradicional –, e a forma mais representativa dessa 

ruptura hierárquica que contribui para a construção de alguma unidade coletiva tem sido o 

canto congregacional, seja ele na forma de hinos ou de cânticos de louvor. A liturgia 

protestante, desde suas práticas mais tradicionais até os encontros gospel do mercado 

evangélico contemporâneo, tem reservado para as práticas musicais alguns de seus principais 

momentos de vivência coletiva do sagrado. 

Uma cultura em busca de uniformidade, por definição, precisa ser conhecida e 

compartilhada por todos, o que leva às necessidades de codificação. A codificação musical na 

Igreja nasceu de necessidade semelhante. O cantochão católico romano (séc. VII), os saltérios 

e os Gesangbücher da Reforma (séc. XVI) e os hinários (também presentes desde o séc. XVI) 

representam coleções cujo objetivo primordial é o de unificar o canto de uma comunidade 

religiosa e de criar um padrão no louvor e na liturgia. Esse repertório é assimilado pelas 

igrejas brasileiras como sendo sagrado e, nesse processo, confundem-se catequização e 

aculturação. Nesse aspecto, qualquer discurso de ruptura com o repertório musical passa então 
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a ser visto como uma tentativa de “destruição” doutrinária e não somente de alterações 

comportamentais.  

As configurações tradicionais, já codificadas e estabelecidas, precisam se defender dos 

constantes desafios apresentados pelas novas contingências de gosto que são fruto de 

mudanças as mais variadas, entre as quais as novidades tecnológicas e as estruturas de 

concorrência do campo cultural. É como se as práticas culturais devessem se submeter a um 

esquema darwiniano de seleção cultural para garantia de sua sobrevivência e funcionalidade. 

Quando os membros de uma coletividade entram em contato com as regras do grupo e as 

seguem, os modos de solução de problemas são elencados e mantidos por contingências de 

reforço existentes na cultura. Os comportamentos operantes dos membros do grupo formam 

um conjunto de ações coordenadas – uma prática cultural – que se relacionam com um 

ambiente comum aos membros. Práticas culturais envolvem o comportamento operante de 

grupos de pessoas que compõem a sociedade. Tais relações funcionais culturais, cuja 

existência deriva de contingências comportamentais, têm estreitas relações com as definições 

e com as mudanças do gosto na sociedade.  

Bhurrus F. Skinner (1981) defende a ideia de que as dinâmicas de mudanças do gosto 

na sociedade operam dentro da existência de um planejamento cultural, ressaltando a 

importância das mudanças contingenciais para qualquer evolução cultural. E essa pressão de 

seleção cultural ajuda a compreender as mudanças observadas na música das igrejas 

protestantes históricas brasileiras que, de alguma forma, questionaram a hegemonia 

anteriormente conquistada pela música coral.  

Neste item vamos estudar os processos de mudanças no quadro cultural das igrejas 

protestantes. Tais mudanças foram causadas por tensões advindas das influências pentecostais 

e neopentecostais, pelos questionamentos trazidos pela Teologia da Libertação e pela cultura 

de massas gerada pelo gospel. 

 

3.3.1 Corinhos 
A música praticada no Brasil de fins do século XIX atendia a uma clara estratificação 

social, na qual os instrumentos de teclado eram reservados às pessoas mais abastadas. Na 

capital federal, e em outras cidades de porte maior, grupos de choro costumavam reunir 

trabalhadores de classes sociais mais baixas, funcionários públicos e trabalhadores do 
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comércio. Nesses grupos imperavam os instrumentos melódicos de sopro como a flauta, o 

oficleide e a clarineta que, muitas vezes, eram tocados por músicos de bandas militares. O 

acompanhamento harmônico era mais comumente feito por instrumentos de cordas 

dedilhadas e era ainda bastante comum o uso de instrumentos pequenos de percussão, 

nomeadamente o pandeiro.  

Gedeon Freire de Alencar, em uma pesquisa histórica a respeito da Assembleia de 

Deus no Brasil, buscando explicar os motivos pelos quais aquela denominação trazia forte 

apelo popular na época de seu início na década de 1910 e, posteriormente, no seu período de 

grande expansão a partir de 1940, argumenta que, em muitos casos, para o brasileiro 

simples e iletrado das regiões norte e nordeste, o contato com a música das denominações 

mais tradicionais devia causar estranheza devido ao uso do piano ou órgão e à presença de 

estruturas musicais mais complexas do que aquelas a que se estava acostumado. Para 

exemplificar a afirmação, Alencar faz o seguinte comentário:  

Há algumas histórias de ex-batistas e ex-presbiterianos que se tornaram assembleianos 

por causa da música. Tiveram dificuldade de se adaptar à “fineza” dos corais e cânticos 

com órgãos dos clássicos do protestantismo histórico. (ALENCAR, 2000:129) 

A Assembleia de Deus no Brasil, na verdade, usou o mesmo repertório das igrejas 

protestantes históricas, o que pode ser atestado pela enorme coincidência de hinos entre o 

Salmos e Hinos e a Harpa Cristã. A diferença não estava no repertório, mas no jeito de 

realizá-lo. Essa denominação, bem como as demais igrejas pentecostais que se seguiram, se 

caracterizou por uma linguagem e estruturação altamente informais que, segundo José Rubens 

Lima Jardilino, foi eficaz para a integração do migrante no momento dos movimentos 

migratórios que marcaram os meados do século XX no Brasil. Sobre a Assembleia de Deus, 

ele afirma que 

É importante lembrar que, neste momento, esse grupo religioso apresenta aspectos de 

muita informalidade, dispõe de pouca estruturação organizacional e está centrado na 

figura do líder carismático. O pastor é o elemento que domina todos os aspectos da vida 

da comunidade local. A nível [sic] nacional, apresenta também um precário sistema 

organizacional. A exemplo disso, podemos destacar seu status de pessoa jurídica, que vai 

acontecer somente em outubro de 1946. (JARDILINO, 1993:90) 

Jardilino acredita que essa estrutura informal se constituiu “numa ponte rural para a 

sociedade urbana” fazendo com que os migrantes achassem, em meio ao caos das grandes 

cidades, algumas ilhas de conforto, onde ele podia se encontrar com seus pares em 

ambientes semelhantes aos de sua origem. Essa importância da Assembleia de Deus como 
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porta de entrada do homem rural no ambiente urbano é também atestada por Edilson Savioli 

que destaca o fato de que 

Nenhuma denominação evangélica experimentou um crescimento tão rápido e tão grande 

como as Assembleias de Deus. Foi a partir de 1950, que o movimento pentecostal 

conhece uma ascensão irresistível, que avança por todo o território brasileiro em busca de 

uma clientela desprezada e excluída do contexto religioso da época. A igreja Assembleia 

investiu nas camadas sociais mais pobres e necessitadas, sendo a evangelização o grande 

elemento para a consolidação da igreja. (SAVIOLI, 2004:25) 

O ambiente musical das Assembleias de Deus ainda apresenta outro aspecto 

interessante de caráter mais popular, que poderíamos chamar de cantigas
24

, e que 

sobrevivem até hoje no discurso cotidiano dos fiéis. Seus poemas são pequenas quadrinhas e 

as melodias são simples ou às vezes inexistentes, transformadas somente em recitações 

rítmicas. Não tivemos acesso a essa informação em fontes bibliográficas, mas reproduzimos 

um exemplo memorizado em nossa vivência religiosa: “Crente que guarda a Bíblia na 

gaveta, / Vai pro inferno bater papo com o capeta.” 

Esta simplicidade haveria de atrair a juventude das igrejas históricas, iniciando uma 

série de conflitos que, em poucos anos, começaria a questionar a hegemonia da música coral. 

Embora possam ser verificadas práticas eventuais de canto de um repertório ligado ao estilo 

dos corinhos, a sua presença maciça viria a se caracterizar definitivamente a partir da década 

de 1950. Ele estava, então, intimamente relacionado às atividades da juventude como 

acampamentos, congressos, classes de escola dominical e reuniões. Sua entrada no espaço 

litúrgico do culto não era bem-vinda, mas, após algum tempo, passou a ser tolerada – e, até 

mesmo, estimulada – em cultos especiais, principalmente no dia da juventude. Em muitas 

comunidades, no domingo dedicado à juventude, a mocidade era convidada a conduzir a 

liturgia, dirigir os cânticos e, até mesmo, a escolher um de seus representantes para ministrar 

o sermão. 

O nome de corinhos não deixa de carregar um ar pejorativo, já que essas canções 

pequenas, curtas, repetitivas e simples não se igualavam à beleza e grandiosidade dos coros. 

Apesar disso, o nome foi encampado pelos jovens com unanimidade. Luiz Carlos Ramos 

destaca esse uso do diminutivo no Brasil como um sinal de afetividade íntima, ressaltando que 

“o brasileiro busca a intimidade e, somente nela, se sente à vontade” (Ramos; 1996:40).  

                                                 
24

  Esta manifestação cultural é mais comumente designadas como cânticos ou corinhos, mas preferimos 

não usar esses termos devido ao fato de eles serem largamente utilizados, no meio evangélico brasileiro, para 

músicas de natureza completamente distinta daquela indicada aqui. 
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O projeto que marcou o universo dos corinhos a partir da década de 1950 foi a criação 

da Palavra da Vida Brasil, em 1957, através da atuação dos missionários Harry Bolback e 

Harold Reimer, ambos ligados à World of Life dos EUA. Eles construíram um 

acampamento em Atibaia (SP) que, a partir de sua abertura em 1958, se tornaria uma 

referência nos trabalhos de evangelização para a juventude no país. O projeto desenvolveu 

um cancioneiro chamado Cânticos Palavra da Vida que incluía canções norte-americanas 

traduzidas para o português que se tornaram emblemáticas no repertório dos corinhos como, 

por exemplo, Santo Espírito e Satisfação.  

Ramos defende que as restrições políticas sentidas no Brasil a partir do Ato 

Institucional n˚ 5, em 1968, ao torturarem, exilarem ou matarem grande parte da liderança 

das igrejas protestantes históricas, esvaziaram o conteúdo crítico dos movimentos de 

juventude, principalmente daqueles que buscavam valorizar repertórios musicais e temas 

mais ligados à cultura e à realidade social do Brasil. Ele diz que 

Sem os referenciais de uma liderança autóctone, a juventude não teve alternativa senão 

embarcar na xerocada linha melódica do gênero “satisfação é ter a Cristo”, diretamente 

vindo do movimento evangelical dos Estados Unidos, que apresentava, quanto ao seu 

conteúdo, praticamente as mesmas característica dos hinos trazidos pelos missionários 

(com pequenas variações): pietismo, individualismo, a-historicismo, trans-historicismo, o 

que pode ser traduzido na expressão ni-hilismo-histórico-teológico. (RAMOS, 

1996:42)
25

 

Capa do primeiro LP dos Vencedores por Cristo - 1968 

 

Portanto, sem lideranças autóctones e sem discurso de contestação política, o quadro 

de preponderância de uma renovada influência norte-americana sobre a música cantada na 

                                                 
25

  As partes em itálico do trecho citado são referências esparsas no texto de Ramos ao artigo ALVES, 

Carlos Alberto Rodrigues. Igreja comunidade litúrgica. In Reflexões no Caminho. Campinas, Centro 

Evangélico Brasileiro de Estudos Pastorais (Cebep), n˚3, 1992, p. 13. 
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igrejas brasileiras se desenvolveria através da formação de bandas de estilo pop ou rock que 

marcaram os anos 1970 e 1980. Entre elas, merecem ser citadas a pioneira Novo Alvorecer 

(1966), nascida na Igreja Presbiteriana Independente da Quarta Parada, em São Paulo, e as 

não menos importantes Vencedores por Cristo (1968) e Jovens da Verdade (1968), esta 

última nascida dentro do Instituto José Manuel da Conceição, em Jandira (SP) a partir da 

adaptação, voltada para um repertório popular voltada à juventude, da Caravana Evangélica 

Musical analisada no capítulo anterior. 

Uma das canções do Novo Alvorecer, por exemplo, questionavam Jimmy Hendrix a 

respeito de suas escolhas que o levaram à morte prematura. A canção dizia: “Ah, se Jimmy 

tivesse me ouvido, não correria tão grande perigo, / não exporia sua mente assim, às formas 

que afastam do Pai.”. Outro exemplo de discurso contextualizado vem de uma das mais 

famosas canções do grupo cujo texto dizia “eu sou um jovem despertando no ano 2000 / no 

meio de toda ciência momento / meu mestre é um computador / mas aqui dentro de mim só 

existe o Senhor.”  

Capa do primeiro LP do Novo Alvorecer: 

“Nôvo Alvorecer – Conjunto Vocal de Instrumental” (1969) 

 

Com o tempo, alguns grupos usariam vários elementos musicais brasileiros, 

principalmente vindos da Música Popular Brasileira. Mas, mesmo nos casos em que as 

composições se inclinavam para aspectos musicais brasileiros, os elementos culturais não 

assumiam aspectos críticos. Esses ensaios do uso da brasilidade no repertório dos corinhos 

seria uma antecipação do quadro estabelecido posteriormente pela cultura gospel, onde 

quaisquer ritmos e instrumentos musicais serão bem-vindos num cenário musical 

multicultural, mas politicamente acrítico. A visão de Luis Carlos Ramos de que os 

protestantes mais ligados ao pentecostalismo se afastam de discussões político-sociais e, 

muitas vezes, se aproximam de posturas ideológicas alienadas é compartilhada por Ricardo 
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Mariano (1999) que, discutindo o quadro da diminuição das igrejas protestantes no instigante 

artigo O futuro não será protestante, aponta possíveis rumos dessa aculturação a que se 

submetem as igrejas protestantes: 

O pentecostalismo, responsável pela expansão evangélica na América do Sul, à medida 

que passa a formar sincretismos, a se autonomizar em relação à influência das matrizes 

religiosas norte-americanas, a promover sucessivas acomodações sociais, a abandonar 

práticas ascéticas e sectárias, a penetrar em novos e inusitados espaços sociais, a assumir 

o status de uma grande minoria religiosa e a almejar prestígio e reconhecimento social, 

cada vez menos tende a representar uma ruptura com a cultura ambiente. Pelo contrário, 

tende a mostrar-se menos distintivo, mais aculturado, mais vulnerável à antropofagia 

brasileira e, conseqüentemente, cada vez menos capaz de modificar a cultura que o 

acolheu e na qual vem, aceleradamente, se acomodando. (MARIANO, 1999:90) 

Os corinhos e suas bandas, mesmo assumindo características musicais distantes do 

repertório dos hinos ou dos coros, não deixariam de manter suas referências teológicas no 

campo de uma religiosidade pietista. No entanto, haveria uma veia crítica se desenvolvendo 

juntamente com os corinhos e ela se posicionaria num espaço mais próximo à Teologia da 

Libertação, como veremos a seguir. 

 

3.3.2 Música Popular Brasileira Religiosa  
Os grupos que se formaram em torno da composição de canções com forte teor 

musical brasileiro e que, por afinidade, se aproximaram dos discursos da Teologia da 

Libertação devem muito ao trabalho de Norah Buyers (1921- ). Buyers foi uma missionária 

presbiteriana norte-americana que viveu no Brasil entre 1950 e 1975 e que atuou como 

professora junto à Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. Musicista e compositora, ao 

chegar ao país ela percebeu a ausência de composições com características nacionais, já que 

o repertório cantado nas igrejas era prioritariamente importado dos EUA. Ela decidiu 

abraçar um projeto de criação e divulgação de cânticos brasileiros e, para ter suas obras 

ainda mais identificadas com o país, resolveu adotar o pseudônimo de Luiza Cruz, sob o 

qual criou hinos importantes como Nas Mãos de Deus e A Estrela.  

Sua primeira publicação, com o título Vamos Cantar, data de 1956-57. Ela ainda 

contribuiria com arranjos para a publicação Música Sacra Brasileira editada em 1968 por 

Renato Ribeiro dos Santos. Sua marca mais importante para a história da música sacra no 

Brasil, todavia, viria a lume somente em 1975, exatamente no ano em que ela voltava ao seu 

país natal: o Hinário Nova Canção. Simei Monteiro diz que essa publicação “pretende ser o 

primeiro esforço para se criar uma hinódia brasileira e ecumênica.” (Monteiro; 1991:30). O 
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Nova Canção reúne 78 composições, majoritariamente de autores brasileiros e apresenta 

uma forte preocupação litúrgica, buscando apresentar canções que, diferentemente dos 

hinários até então em uso, se prestassem a uma estrutura de culto dentro de uma liturgia 

mais formal. Algumas das composições incluídas no hinário são A Canção do Senhor na 

Terra Brasileira e Criador, Maravilhosa é Tua Criação. 

A partir dos anos 1960 ocorre na América Latina um vasto movimento cultural de 

valorização da musicalidade latina que festeja as raízes indígenas da música do continente e 

que se expressou na obra de artistas populares como Mercedes Sosa, Violeta Parra e 

Atahualpa Yupanqui, entre outros. O objetivo mais ou menos explícito dessas manifestações 

culturais era o de se buscar uma face autêntica para as expressões culturais da América Latina 

a fim de formar uma geração que lutasse contra as forças opressoras que, por séculos, 

lançavam seus projetos de dominação contra o continente. O discurso cultural dessa nova 

cultura latino-americana se tornaria ainda mais acirrado a partir das seguidas instalações de 

governos ditatoriais nos países da América do Sul e da América Central, os quais apoiavam 

sua popularidade em uma intensiva propaganda anticomunista. Uéslei Fatareli indica a 

inclusão da música como instrumento de comunicação das ideias da Teologia da Libertação: 

Com a abertura proposta pelo Vaticano II e o anseio de povos latino-americanos em 

expressar uma identidade própria, política e liturgicamente falando, a música passou a ser 

um instrumento de contestação, conscientização e de resgate da cultura do continente 

latino americano. (FATARELI, 2008:141) 

As composições inspiradas pela Teologia da Libertação haveriam de ser de caráter 

coletivo, geralmente ansiando pela ação de Deus junto ao povo a fim de libertá-lo da 

opressão e da dor, e de visitar sua igreja trazendo salvação, libertação e mudança social. O 

período propiciou também uma vasta produção na Igreja Católica, com muitas missas 

musicadas em estilos musicais característicos de grupos socialmente oprimidos no contexto 

social latino-americano. Algumas dessas missas foram a Missa Criolla (1964) com música 

do argentino Ariel Ramirez e letra adaptada pelos padres Alejandro Mayol e Jesús Gabriel 

Segade; Missa Camponesa (1977) do nicaraguense Carlos Mejía Godoy; Missa dos 

Quilombos (1981), com texto de D. Pedro Casaldáliga e música de Milton Nascimento e as 

brasileiras Missa dos Vaqueiros e Missa dos Excluídos que são realizadas regularmente até 

hoje. As paixões e fortes afirmações do período contribuiriam para uma produção artística 

muito rica e variada, principalmente na criação de canções. Fábio Henrique Pereira da Silva 

acentua que 
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A partir desta opção teológica da libertação será possível criar canções significativas 

para o culto que renova e alimenta a busca pela libertação integral do ser humano. Nas 

celebrações o caráter espiritual e místico se faz presente e necessário sem, contudo, 

perder a dimensão da libertação. As comunidades não celebram somente com discursos 

políticos ou sociais. A vida em comunidade e a solidariedade com os oprimidos têm que 

partir da experiência espiritual da fé em Jesus Cristo. Este é o ponto de partida da 
reflexão teológica da libertação. (SILVA; 2001:35) 

Entre os protestantes brasileiros criou-se um grande movimento cultural, que 

denominamos como Música Popular Brasileira Religiosa, do qual foram expoentes: Simei 

Monteiro, Décio Lauretti, Flávio Irala, Laan Mendes de Barros, João Francisco Esvael e 

Jaci Maraschin: editor do volume de cânticos Novo Canto da Terra (1987). Outro livro de 

partituras de canções a ser citado é A Canção do Senhor na Terra Brasileira, editado em 

1982 por Maraschin e Monteiro. Luis Carlos Ramos salienta a importância dessas 

publicações ressaltando que 

Tais edições tinham uma dupla preocupação: por um lado, (1) com a qualidade poético-

teológica das letras que deveriam estar encarnadas na realidade brasileira evitando os 

jargões forjados pelo sotaque missionário; e, por outro, (2) com a qualidade rítmico-

harmônica que deveria ser compatível com a excelência da tradição cultural-musical 

brasileira. (RAMOS, 2007:152) 

Simei Monteiro, uma das compositoras importantes do movimento, realizou uma 

grande contribuição ao estudo desse repertório ao publicar, em 1991, o livro O Cântico da 

Vida, no qual analisa textos de hinos, cânticos e corinhos de vários hinários e cancioneiros 

brasileiros usando a Teologia da Libertação como referencial teórico. A autora, ao longo do 

desfile temático que propõe a partir do Credo Apostólico, dividindo os textos analisados 

entre perspectivas tradicional, renovadora e libertadora, demonstra a riqueza e a variedade 

dos textos produzidos sob a influência da Teologia da Libertação. Para citar algumas das 

composições: Momento Novo; A Nova Canção; O Grão; Tua Palavra na Vida; Xote da 

Vitória, Que Estou Fazendo?; Jesus Cristo, a Vida do Mundo entre outras. O maior sucesso 

internacional do período foi, provavelmente, o tango argentino Por Eso Es Que Hoy 

Tenemos Esperanza. 

Nas décadas de 1970 e 80, um grande número de grupos vocais disseminaria  

canções com alto teor de influência da Música Popular Brasileira e com letras que 

clamavam por mudança e libertação, entre os quais: Coral do Morro, surgido em 1973 no 

âmbito da Igreja Luterana, o Grupo Café, de 1980, nascido em meio à Igreja Presbiteriana 

Independente, o Gente da Casa, da Igreja Episcopal e o Viva a Vida, também do início da 

década de 1980, atuante entre os metodistas, sob a liderança de Laan Mendes de Barros.  
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Capa do LP Mutirões – 2º e último disco do Grupo Café, 1984 

 

Existe no site arquivogospel.com.br uma entrevista com Hermes Mender Rangel, 

que foi membro do Grupo Café. Ao discutir sobre os aspectos brasileiros na música do 

grupo, ele afirma que 

Não chegamos a sofrer censura por parte do regime militar, uma vez que o Brasil 

caminhava para uma situação democrática e as pressões estavam diminuindo. As 

críticas vinham da própria comunidade religiosa, que estranhava a contextualização das 
músicas que compúnhamos e cantávamos. (RANGEL, s/d) 

Os discos desses grupos e de vários outros similares venderam expressivo número de 

cópias nos anos 70 e 80 e ajudaram a formar uma cultura de cânticos que influenciaria a 

juventude de várias das denominações históricas. Muitos dos LPs foram lançados pelo selo 

Liberdade Edições Musicais, da Igreja Metodista. São ainda dignos de nota alguns festivais 

e eventos culturais que, à época, estimulavam a composição e disseminação de canções e 

ideias do período, entre eles, podemos citar o Areópago – evento de discussão e produção 

de arte que acontecia em São Paulo. Ramos enumera alguns outros projetos importantes que 

surgiram à época: 

Nesse período constituíram-se outras agremiações mais ou menos formais, tais como o 

ecumênico UMBRAL: Usina de Música Brasileira para a Liturgia (que produziu o 

cancioneiro Novo Canto da Terra); o SSPOART: Subsecretaria de Promoção Artística da 

Secretaria de Educação Cristã da Igreja Metodista; o PROMUSA: Projeto de Música 

Sacra (1ª. Região da Igreja Metodista); FEMUSA: Festival Gaúcho de Música Popular 

Cristã (2ª. Região da Igreja Metodista). (RAMOS, 2007:154) 

No entanto, a iniciativa de escrever uma música autóctone eivada da riqueza 

harmônica e melódica da Música Popular Brasileira, acompanhada de textos críticos e 

poéticos com significativo valor literário, mostrar-se-ia inadequada para arrebanhar a 

totalidade da juventude cristã que já desde a década anterior consumia os corinhos. Ainda 
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assim, a beleza de algumas das melodias e a profundidade dos textos criariam um 

importante patrimônio cultural que, vez ou outra, encontra ressonâncias nas realizações 

musicais atuais. 

 

3.3.3 “Louvorzão” 
O desenvolvimento da influência dos corinhos e também dos cânticos autóctones 

nascidos dos movimentos de criação ligados à Teologia da Libertação criariam uma pressão 

interna nas igrejas locais que, ao longo das décadas de 70 e 80, paulatinamente 

introduziriam um novo momento litúrgico no culto protestante brasileiro: o “Louvor”. Em 

termos gerais, o costume era de que, em um momento da liturgia, haveria uma participação 

especial de grupos musicais da juventude. No início, o repertório de grupos de rock/pop 

como Vencedores por Cristo ou Novo Alvorecer ou até mesmo canções mais ligadas à MPB 

como as do Grupo Café ou Viva a Vida era apresentado nos cultos da mesma forma que as 

inserções dos coros, isto é, uma ou duas músicas no meio da liturgia, sem qualquer fala, 

somente para embelezar o culto e elevar os fiéis. Algum tempo depois, a pressão da 

juventude acabaria por trazer para o culto oficial de suas comunidades o momento de 

cânticos típico das reuniões de acampamentos, chamado “Momento de Louvor”, que 

geralmente tinham duração de 15 a 30 minutos, com uma sequência de cânticos intercalados 

por leituras ou citações bíblicas, orações e pequenas prédicas chamadas de ministração. Na 

distribuição dos acampamentos da época, esse momento de cânticos era geralmente seguido 

de um momento devocional ou de uma palestra. 

É importante ressaltar que nem o repertório de corinhos, nem os cânticos da Teologia da 

Libertação se colocavam propriamente como substitutos do canto coral na igreja. O intuito da 

inserção desses repertórios se dava muito mais em um caráter de diversificação e o grande 

apelo era a necessidade de manter a juventude nas igrejas e de atrair sua atenção para o culto. 

Era bastante comum que cantores participassem de ambos os grupos e se deslocassem, no 

meio da celebração, de um lado a outro do templo para cantar no coro ou no grupo de jovens. 

Mas essa convivência haveria de sofrer um impacto forte com o crescimento do anseio da 

juventude das igrejas em ganhar mais e mais espaço em resposta às influências da Cultura 

Gospel.  
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A partir de meados da década de 1980 se tornaria comum o louvorzão, uma reunião de 

jovens caracterizada por longas horas de louvor, com sermões ou estudos bíblicos incluídos 

na programação. Os encontros podiam ser conduzidos por um ministério de louvor específico 

ou contar com duas ou mais bandas se alternando. Algumas das canções “obrigatórias” eram 

Hoje é Tempo de Louvar a Deus, O Nosso General é Cristo ou, ainda, Jesus, em Tua 

Presença. Comumente o louvorzão acontecia aos sábados e representavam a expressão 

litúrgica de uma cultura que, apesar dos espaços já ocupados nos cultos oficiais da igreja, 

ansiava por desenvolver atividades que fossem exclusivamente voltadas para a sua faixa etária 

e para seus gostos particulares. Sergio Paulo Freddi Júnior assim define o Louvorzão: 

Estilo desenvolvido para o canto coletivo constituído pelo canto congregacional e pelo 

acompanhamento instrumental de uma banda. A configuração da banda é semelhante à 

das bandas “Gospel”, mas diferencia-se na sua função, pois o papel da banda de 

“Gospel” é performática [sic.]. O resultado do “Louvorzão” é uma composição definida 

semelhante à das baladas 'country' norte-americanas, com uma estrutura musical 

previsível pela semelhança e constância de suas práticas. Quanto às letras cantadas, o 

conteúdo dos textos é doxológico, voltados de forma vertical (homem=Deus) para as 

coisas dos céus, tratando objetivamente dos assuntos de dos problemas de caráter 

espiritualista das práticas religiosas. (FREDDI JÚNIOR, 2000:57) 

Esse movimento serviria de aquecimento para as grandes reuniões de louvor às 

segundas-feiras na sede da Renascer em São Paulo e para outras celebrações similares que, 

frequentadas prioritariamente por grupos de jovens advindos de igrejas protestantes históricas 

ou pentecostais, ofereciam uma liturgia idêntica à do louvorzão, porém com uma infra-

estrutura muito melhor, com grandes bandas e, acima de tudo, com um projeto de marketing. 

Esse é o início do movimento gospel no Brasil. 

 

3.3.4 Indústria Cultural Gospel 
Já era tempo de todo o movimento musical alternativo do universo das denominações 

mais antigas ganhar centros de legitimação, ou seja, locais onde esse gosto pudesse ser 

celebrado como prática cultural oficial. Muito rapidamente grandes transformações 

começam a acontecer no campo religioso brasileiro. Cada vez mais, o espaço de culto passa 

a ser visto como espaço calcado na relação palco/auditório e o culto passa a ser visto como 

show. Mais impactante do que isso, é o estabelecimento de um ambiente competitivo entre 

as comunidades que passam a procurar oferecer o melhor show para atrair o maior número 

possível de fiéis. O grande crescimento inicial da Igreja Renascer em Cristo, por exemplo, 
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não é exatamente um crescimento advindo da evangelização, mas, sim, do proselitismo. A 

força atrativa da igreja reside na música gospel.  

Gospel – evangelho em português - é um termo muito antigo no meio musical, ligado 

à música dos negros norte-americanos e muito característico das igrejas pentecostais. Ele se 

referia a um repertório repetitivo, extático e empolgante, usualmente cantado como um 

responsório entre solista e coro, no qual se esperava uma postura improvisatória do solista. 

Provavelmente a composição gospel mais conhecida no mundo todo seja O Happy Day. No 

entanto, ao falar da cultura gospel a partir da década de 1990, estamos usando o termo em 

uma acepção completamente diferente. Gospel tem agora um alcance muito maior, 

abrangendo uma grande diversidade de produção musical. Segundo Jacqueline Dolghie: 

As revistas especializadas entendem por música gospel composições evangélicas – no 

sentido específico da letra – dos mais variados estilos musicais, tais  como rock, 

reaggae, funk, rap, samba, axé, pagode, balada, sertanejo e assim por diante. 

Especificamente, o uso do nome “gospel” foi popularizado na década de 90 e teve 

relação direta com o surgimento e a atuação da Igreja Apostólica Renascer em Cristo 

(Renascer) (...). A Renascer patenteou a marca no Brasil e criou um contingente de 

produtos gospel: Gospel Records, Revista Gospel, TV Gospel e outros. A atuação desta 

igreja foi muito importante para a constituição de um mercado fonográfico brasileiro 

que abrangesse a juventude evangélica. O mercado firmou-se definitivamente no país, e 

aqui encontramos a caracterização da música gospel que é exatamente a sua concepção 

mercadológica. Assumimos o pressuposto de que a música gospel é uma produção do 

protestantismo e do neopentecostalismo, cuja característica distintiva está na relação 

intrínseca com o mercado. (DOLGHIE, 2007:195-6) 

Tal relação de mercado traria uma grande novidade para a vida das igrejas evangélicas 

brasileiras durante a década de 1990: a formatação de uma Indústria Musical. Após a 

Renascer abrir uma série de canais de comunicação, outras igrejas começaram a sentir a 

necessidade de manter programas de rádio e TV. Outra corrida que rapidamente se instalou 

foi a de produção de novos bens para o mercado, começando com a produção de CDs e, 

alguns anos depois, DVDs. Não demoraria para que surgissem grandes eventos incluindo 

megashows gospel em ginásios e a Marcha Para Jesus, cuja primeira edição aconteceria em 

1993. Todo esse projeto, tendo a Renascer como centro, instalou um ambiente profissional 

de marketing e planejamento no campo religioso, altamente calcado na manipulação de bens 

simbólicos ligados à música. A importância dessa mídia é ressaltada por Magali Cunha: 

A mídia evangélica passou a desempenhar papel central como mediadora no processo de 

identificação com a sociedade de consumo. Os grupos que a controlam elegeram o 

mercado fonográfico como o espaço privilegiado para conquista dos fiéis, copiando 

modelos seculares de apelo popular e transpondo-os à cultura evangélica. Os evangélicos 

passaram a ocupar mais espaço no rádio e na TV (adquirindo até mesmo redes de TV) e 
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os programas passaram por uma transformação, ancorados pelo mercado fonográfico. 

(CUNHA, 2002:18) 

O canto coral, naturalmente excluído do modelo dessa indústria por sua música 

complexa, por seus poucos atrativos estéticos
26

 e pela sua forte ligação com a tradição, 

agora sim sofreria uma pesada concorrência e os seus moldes se veriam frontalmente 

atacados pelos advogados do uso da estética gospel nos cultos das igrejas locais. Se o coro 

protestante brasileiro, na visão de Mendonça, já ocupava um lugar deturpado na liturgia ao 

não cumprir um papel de comentarista dos momentos litúrgicos e ao insistir em trazer um 

repertório pietista, o problema tornou-se agora muito mais agudo já que a música pietista 

achava no gospel traços hegemônicos de muito maior apelo mercadológico, no qual o coro 

ficou sem um lugar para ocupar. Fatareli ressalta o traço pietista comum a todo esse 

repertório alegando que 

Muito do que é produzido no Brasil nas composições atuais, seja dentro do 

protestantismo de imigração ou de origem missionária ou ainda proveniente de ambiente 

pentecostal ou neopentecostal, tem, ainda, fortes vínculos com os hinos do século XIX, 

especialmente no que diz respeito ao caráter individualista e intimista das canções. Pode-

se concluir esse fato pelo vasto número de composições que continuam sendo elaboradas 

utilizando a primeira pessoal do singular. A razão disso deve-se, em grande parte, não só 

à influência da teologia presente no primeiro hinário feito no Brasil, como também à 

constante influência das versões para o português de canções norte-americanas que aqui 

são gravadas e difundidas. (FATARELI, 2008:137) 

Dentro do protestantismo histórico, as igrejas se renderiam à nova liturgia proposta 

pela Renascer. O antigo momento de louvor passaria a ser o fio condutor da liturgia, 

tornando-se um show de 60 minutos ou mais completamente conduzido pela equipe de 

ministração de cânticos das igrejas, ao qual se seguiria o sermão, geralmente de caráter 

evangelístico. Ao sermão, seguia-se um apelo que, ao menos sonoramente, era também 

conduzido pelo grupo de louvor. Essa nova estética, ao destruir o que poderíamos chamar de 

liturgia dividida em partes como adoração, confissão, louvor, edificação, etc., tornou a 

participação do coro um problema litúrgico. Acreditamos que, também nesse momento, 

existe uma mudança radical no gosto musical do campo, que favorece as manifestações que 

melhor se adaptam à pós-modernidade e à cultura do espetáculo. O show gospel como 

liturgia é assim descrito por Cunha: 

                                                 
26

  Sobre a importância da beleza na cultura gospel ver SILVA, João Marcos da. “As feias (e os feios) que 

me desculpem, mas beleza é fundamental”: o uso contemporâneo da imagem e sua influência na mudança 

dos paradigmas estéticos utilizados na música “gospel” no Brasil. Dissertação de Mestrado. São Bernardo do 

Campo: UMESP, 2010 



120 

 

Passa-se a adotar nas igrejas um modo de expressão cultural próprio da urbanidade: o 

show. Os cultos passam a privilegiar o espaço da apresentação e da animação de auditório 

com técnicas que rechaçam a expressão comunitária, o improviso e a espontaneidade. 

Impõe-se um padrão: as mesmas canções são cantadas/exibidas (as disseminadas pelas 

rádios e pelos shows evangélicos), os mesmos gestos são expressos, as mesmas palavras 

são pronunciadas, as mesmas ênfases são oferecidas, nas igrejas de diferentes tradições 

evangélicas, de diferentes classes sociais, de diferentes regiões de uma cidade ou do país 

(a “unanimidade não planejada” já é uma característica do protestantismo brasileiro desde 

os seus primórdios). (CUNHA, 2002:19) 

Assim, as grandes molas propulsoras do mercado de bens simbólicos relacionado ao 

fazer musical nas igrejas protestantes do Brasil tornam-se diretamente ligadas ao marketing 

e à concorrência nos moldes do mercado gospel. A Renascer deixa de agir somente como 

igreja e alcança o posto de uma verdadeira empresa cultural que ocupa um lugar recém-

criado no campo cultural religioso do país: o de um campo de difusão. A pressão sobre as 

demais denominações já não se concentra mais na simples produção de bens simbólicos, até 

porque vários dos grupos musicais atuantes nas denominações mais tradicionais migram 

para a Igreja Apostólica Renascer em Cristo ou, pelo menos, são distribuídos e 

representados pela Gospel Records. Devido ao furacão avassalador representado pela 

Renascer, as igrejas se veem constrangidas a redefinir suas ações de difusão. Mais e mais 

atividades das mais variadas denominações passam a ser abertamente mercadológicas com o 

crescimento do número de estações de TV e de rádio, de editoras e gravadoras, de revistas e 

websites, de astros e estrelas.  

Hoje, o mercado gospel é, sem sombra de dúvidas, o maior mercado musical do Brasil 

e parece ser o mercado que melhor se preserva dos estragos causados pela pirataria. Uma 

das maiores estrelas do gospel brasileiro, Aline Barros, coleciona cinco prêmios Grammy 

Latino e tem uma carreira internacional. O feito mais recente da indústria gospel, finalmente 

vencendo o preconceito do mercado musical secular, foi alcançado pela Igreja Batista da 

Lagoinha em finais da década de 2000, ao conseguir distribuir seus produtos pela Som 

Livre, gravadora do maior conglomerado do mercado de bens simbólicos do Brasil: a Rede 

Globo. Nessa empreitada, os astros da Batista da Lagoinha já estavam sendo precedidos 

pelos padres cantores da Renovação Carismática Católica, principalmente o padre Marcelo 

Rossi, um fenômeno de mídia no Brasil desde seu primeiro disco, lançado em 1998. Em 

trabalho sobre a Igreja Batista da Lagoinha, Reinaldo Arruda Pereira ressalta a visão 

estratégica de marketing do seu ministério musical – Ministério Diante do Trono – que, em 

um intervalo de 13 anos, lançou 25 CDs variados no mercado ressaltando que 
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Uma igreja para produzir vários álbuns musicais ou CDs por ano tem de estar o tempo 

todo dialogando com o mercado. Ela, com seus cantores, se apresenta como uma 

organização versátil e muito atenta aos interesses de seus seguidores. Numa outra visada, 

significa que a Igreja Batista da Lagoinha está anualmente entrando em evidência na 

cultura musical gospel e que fez, no campo musical uma descoberta interessante: o 

inédito é o que disputa mercado. (PEREIRA, 2011:288) 

O mercado gospel, por fim, apesar de ter se iniciado com as ações da Renascer, se 

mostrou maior que aquela instituição que, após os escândalos de evasão de divisas e da 

prisão de seus líderes nos EUA em 2007, sofreu uma grande retração. A lógica do uso do 

marketing achou novos adeptos e, hoje, uma plêiade de denominações, grupos e empresas 

concorrem diretamente dentro do campo da música gospel. O espectro dessas instituições é 

amplo e inclui igrejas neopentecostais como Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja 

Universal do Reino de Deus e Igreja Internacional da Graça; igrejas ligadas de alguma 

forma ao protestantismo histórico – a Igreja Batista da Lagoinha é o exemplo máximo; 

comunidades pentecostais como Comunidade da Graça; e empresas alternativas de face 

mais moderna como o Movimento Vineyard. 

É interessante ressaltar que algumas denominações optaram por competir no mercado 

com todo o peso institucional possível, apresentando-se com seu nome claramente exposto. 

Esse é o caso das já citadas Igreja Batista da Lagoinha e Igreja Internacional da Graça, mas, 

também da Igreja Adventista do Sétimo Dia que mantém um canal de televisão 24 horas no 

ar, gravadoras e editoras e da Igreja do Evangelho Quadrangular que também mantém uma 

editora e gravadora ativas. Em contraposição, alguns artistas do mercado gospel – talvez a 

maioria – preferem manter discrição quanto à sua filiação denominacional. Aline Barros, 

por exemplo, não costuma divulgar o nome de sua igreja nos seus produtos lançados no 

mercado. 

Independentemente da forma como o marketing é conduzido, o que nos interessa 

perceber é que a influência do mercado Gospel é tão grande no campo protestante brasileiro 

deste século XXI, que a caracterização do campo como “mercado” deixou de ser privilégio 

dos estudiosos e críticos. Hoje, o próprio campo de consumo, formado pelos crentes e fieis 

que frequentam igrejas cristãs as mais diversas e que consomem os produtos culturais 

advindos dos campos de produção, independentemente das linhas de consumo que adotam, 

já assimilaram o termo e a designação do meio de produção e consumo de bens simbólicos 

no protestantismo brasileiro como “mercado” já se tornou hegemônica. 
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3.3.5 Corais de Backing Vocal 
Por fim, a mais recente “ameaça” ao canto coral, pelo menos à forma como ele 

tradicionalmente se delineou, é o chamado “Coro de Backing Vocal”. A prática do backing 

vocal é muito usual na música pop desde os anos 1950. Basicamente ela é representada por 

um grupo de cantores, geralmente em número de três, que fazem uma harmonia a três vozes 

que acompanha o cantor e que também realiza descantes ou simplesmente canta a melodia 

para ajudar o cantor a se desincumbir da incômoda tarefa de efetivamente ter de cantar  em 

público reproduzindo a qualidade que fora antes atingida em estúdio. Com o backing vocal, 

o cantor está livre para conversar com o público, gritar ou, simplesmente, descansar durante 

o show.  

A arte de realizar vocais acompanhando o cantor líder ganhou notoriedade com grupos 

como os The Beach Boys
27

 e com a música negra dos EUA, particularmente com os com os 

grupos a capella,
28

 como os quartetos de  Barbershop music
29

, por exemplo. A presença do 

backing vocal se adapta perfeitamente à cultura individualista da formação do astro presente 

na cultura gospel e tem sido uma prática corrente no Brasil, onde mais e mais coros de 

backing vocal têm atuado junto a grandes cantores da indústria musical evangélica. Ao 

trazer um coro com Backing Vocal, o cantor cria um ambiente de culto no palco, 

assemelhando sua apresentação a uma adoração coletiva e, assim, diluindo o caráter 

individualista de seu desempenho. 

Ronaldo Bezerra (s/d), ao apontar orientações necessárias ao bom desempenho dos 

membros do back vocal, não deixa de sublinhar a necessidade de o cantor de um grupo de 

backing vocal se lembrar de sua função de acompanhamento subalterna à dos cantores 

solistas do grupo. Entre outras orientações, ele recomenda que o cantor “fique atento aos 

                                                 
27

  The Beach Boys é uma banda de rock/pop norte-americana formada em 1961, tida como uma das mais 

influentes da história da música pop. Originalmente, seu estilo era classificado como surf rock, mas a banda 

diversificou suas composições abarcando vários estilos. Quatro compactos da banda alcançaram o posto de mais 

vendidos nos EUA. 
28

  A capella é um termo musical usado para qualquer uso de música vocal sem qualquer acompanhamento 

instrumental. O termo somente designa o tipo de fonte sonora, sem qualquer relação com um estilo musical. 

 
29

  Barbershop music ou, em português, música de barbearia, é um estilo norte-americano de canto a 

capella surgido em meados do século XIX, quando grupos de homens afor-americanos se reuniam nas barbearias 

para cantar. Cantado por quartetos vocais masculinos ou femininos e muito praticado nos EUA a partir da década 

de 1940, a música de barbearia se catracteriza por músicas homofônicas e melodias simples, com uma distribição 

clara das funções musicais entre as vozes, com um líder que mantém a melodia numa região médio-aguda, um 

tenor que canta um descante mais agudo, um baixo que sustenta a harmonia e um barítono que completa o 

acorde, geralmente em uma região mais grave que a da melodia do líder. 
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sinais do dirigente de louvor para não cantar outra parte da música atrapalhando assim, o fluir 

do cântico” e que tenha “cuidado com os improvisos, pois em excesso podem se tornar 

cansativo [sic] e ao mesmo tempo atrapalhar o dirigente.”  

A dificuldade para o canto coral gerada pela concorrência dos grupos de backing 

vocal é o fato de que estes últimos se encaixam no primeiro como um subgrupo e de que, 

para uma parcela crescente do público evangélico, estes são confundidos com aquele. A 

Igreja Evangélica Congregacional da Tijuca, por exemplo, chama o seu grupo coral de Back 

Choir. Há também várias cantatas contemporâneas, que têm sido amplamente cantadas nas 

comunidades locais de várias denominações, onde a escrita coral se limita a acompanhar 

solos sustentados por playbacks, ou seja, a reproduzir a musicalidade pop do cantor líder e 

do backing vocal. Esse é o caso das composições Deus Conosco, de Tom Fettke e 

Experiência com Deus, de Gary Rhodes e Claire Cloninger.  

 

3.4 Defensores do canto coral 

Apesar da profusão de projetos que estabelecem uma forte pressão mercadológica 

para a produção e o consumo dos bens simbólicos advindos de áreas musicais contrárias ao 

canto coral, pretendemos, neste último item de nosso texto, apontar alguns dos maiores 

defensores da prática do canto em vozes dentro da forma como ela se estabeleceu 

tradicionalmente dentro do panorama protestante.  

Apesar do domínio hegemônico da cultura gospel sobre o campo musical evangélico 

no Brasil, o canto coral não ficou, até hoje, desprovido de seus defensores. Devido à 

velocidade alucinante dessas alterações que, em tão pouco tempo, causaram modificações 

tão grandes no campo, muitos dos atores mais relevantes da época em que o canto coral era 

a atividade musical dominante continuam em plena atividade. Esses músicos, como agentes 

que carregam consigo um grande capital simbólico, são dotados de um grande carisma e 

ainda têm uma voz diferencial no meio. Ao se colocarem como defensoras de uma música 

tradicional, é inevitável que as instâncias de valorização do canto coral se vejam em um 

confronto com uma série de inimigos dentro do campo.  

Formas de se fazer música ligadas à chamada cultura gospel se baseiam largamente 

em pressupostos bastante diversos dos que delineiam o trabalho de um coro. Para 

aprendizagem e difusão de cânticos de louvor e adoração não há necessidade de partituras e 
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até mesmo o mercado editorial de música é bastante secundário. Por outro lado, há um 

estabelecimento de outras práticas de varejo, mais ligadas ao CD e ao DVD, aos mega-

shows e à mídia televisiva. Mas a própria existência dessa tensão incita o meio coral a 

construir discursos que proponham novos caminhos, em busca de uma renovação que 

observe com inteligência as necessidades do meio coral e proponha algum projeto cultural 

mais adaptado aos novos desafios. Já não adianta mais simplesmente cantar ou ensinar a 

cantar: hoje é preciso provar a necessidade desse cantar, criar formas de estruturá-lo, 

protegê-lo e defendê-lo. Há que se construir parcerias que tragam visibilidade ao canto coral 

e estratégias que o difundam entre as novas gerações. Por fim, é preciso que surjam 

instituições largamente representativas dos mais diversos segmentos evangélicos, de forma 

a tornar as ações de fomento ao canto coral respeitadas e conhecidas, para que possa haver 

um lastro social capaz de expandir os domínios do canto coral no campo e de se contrapor a 

seus grandes adversários. 

Junker (1999: 1) afirma que a existência do canto coral amador depende “apenas da 

iniciativa de algum agente societário, seja uma instituição, ou até mesmo indivíduos idealistas 

iniciadores da própria atividade coral.” Nossa observação participativa no meio coral tem 

percebido a existência de diversos projetos de celebração do gosto pelo canto coral e de 

expressão das atividades corais que marcaram as atividades musicais do campo evangélico 

nos últimos anos. Entre eles se contam numerosos lançamentos em CDs de coros evangélicos 

bem como um número crescente de encontros de corais, concertos e festivais. Muitos desses 

eventos ainda acontecem por iniciativa de indivíduos – como indicado por Junker –, ou de 

comunidades isoladas; mas é também verdade que cada vez mais os atores do meio coral têm 

buscado estruturar suas ações institucionalmente. 

Nos próximos subitens, vamos nos debruçar sobre três projetos que, cada um à sua 

maneira, têm contribuído para uma divulgação da atividade coral na região de São Paulo e 

cujas ações têm repercutido em várias regiões do país através de suas formas de distribuição e 

marketing. Eles são o FEVOMA – Festival de Vozes Masculinas, as atividades da SOEMUS 

– Sociedade Evangélica de Música Sacra e o projeto Resgate dos Hinos da Nossa História 

capitaneado pelo Coral Evangélico de São Paulo 

 

 



125 

 

3.4.1 FEVOMA – Festival de Vozes Masculinas 
O Festival de Vozes Masculinas foi criado em 1968 por iniciativa de Waldir de Sousa 

Rodrigues, à época membro da Igreja Metodista em Santo Amaro e diretor do Grupo Canto da 

Terra, um coral masculino que alcançou reputação na década de 1980 com seu LP A Começar 

em Mim de 1989, lançado pelo CAVE - Centro Audiovisual Evangélico. A ideia do 

FEVOMA, que permanece inalterada até hoje, é de realizar encontros de grupos masculinos 

para congraçamento e troca de experiências e repertório. 

Capa do programa da noite de encerramento da 15ª edição do FEVOMA 

Realizada em 01/10/2011, na Catedral Evangélica de São Paulo 

 

O encontro, desde sua primeira edição, de 1968, tem uma marca profundamente 

ecumênica, e reúne regularmente grupos metodistas, presbiterianos, batistas, adventistas e 

assembleianos. O evento acontece, em média, a cada três anos e a maior parte das edições foi 

hospedada pela Igreja Metodista em Santo Amaro. Outras igrejas que já cederam suas 

instalações para o evento foram: Igreja Presbiteriana Independente do Ipiranga; Igreja Batista 

da Vila Mariana; Igreja Batista da Liberdade e Catedral Metodista de São Paulo. Em sua 

última edição, de 2011, o evento aconteceu em duas noites, a primeira no dia 17/09/2011 na 

Igreja Metodista em São Bernardo do Campo e em 01/10/2011 na Catedral Evangélica de São 

Paulo. Essa edição reuniu 10 coros: Cantores do ABC; Grupo Mensageiros de Cristo da Igreja 
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Metodista em Carapicuíba; Conjunto Masculino Harmonia da Igreja Metodista em Parque 

Boturussu; Grupo Canto da Terra da Igreja Metodista em Santo Amaro; Coro Homens de Fé 

da 1ª Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo; Conjunto Masculino Wesleyano da 

Igreja Metodista no Ipiranga; Coro Masculino Nova Aliança da 1ª Igreja Batista do Jardim 

das Imbuias; Coro Masculino Evangélico da Cidade de Santos; Coro Masculino Jubilate Deo 

da 1ª Igreja Batista de São Paulo; Coro Masculino da 1ª Igreja Batista do Brás; Madrigal 

Cantores do Rei da Cidade de Atibaia. Em ambas as noites os cantores presentes se reuniram 

em uma união coral chamada Grande Coro do XV FEVOMA que interpretou Ao Rei Eterno 

de Jorge M. Rehder, Deus de Amor de Cindy Berry, Oração de São Francisco de Assis de 

Raimundo Martins com arranjo para vozes masculinas de Denise Machado, e o Aleluia do 

Messias de Haendel com arranjo para vozes masculinas de F. Health. 

A partir da 12ª edição, ocorrida em 2000, o FEVOMA passou a ser transmitido por TV 

a cabo, através do canal NET Cidade. O alcance da transmissão era, inicialmente, restrito, 

atingindo somente cidades do ABC paulista. Nesse último ano, no entanto, o evento alcançou 

distribuição nacional e foi reprisado várias vezes pelo canal de TV. A boa receptividade do 

evento acontece, provavelmente, por uma forte identificação da cultura protestante com o 

repertório de vozes masculinas. A tradição de coros formados somente por homens remonta 

às formações corais mais antigas da cristandade, passando pelas práticas do cantochão e da 

polifonia renascentista. Se incluirmos a presença de meninos cantando as vozes agudas, a 

tradição do canto coral sacro somente com presença de cantores do sexo masculino também 

vai abarcar toda a produção protestante do barroco germânico e da música coral inglesa até a 

nossa era.  

Aberto a todas as manifestações do universo da voz masculina, o evento já contou 

também com a presença de cantores solistas e de vários quartetos masculinos. A forte 

presença de quartetos masculinos na tradição evangélica advinda dos barbershop quartets 

norte-americanos do século XIX precisa ser, mais uma vez, ressaltada. No Brasil, o mais 

representativo desses quartetos é o Arautos do Rei, grupo adventista que, desde sua criação 

em 1962, ocupa um posto de referência no meio evangélico, tendo já gravado 45 álbuns em 

sua carreira. Outros quartetos – como, por exemplo, o também adventista Athus (1993) e o 

Gileade (1987), da Assembleia de Deus – também se tornaram famosos e desencadearam uma 

grande gama de seguidores nas mais diversas denominações. Embora um grande número 

desses quartetos cante com o apoio de playback, o meio quartetista valoriza muito o canto a 
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capella e isso tem servido de estímulo para o crescimento vocal e musical dos grupos 

masculinos.  

Apesar da valorização e do sucesso dos quartetos masculinos, a organização do 

FEVOMA, em sua edição mais recente, decidiu restringir sua programação para a 

participação exclusiva de coros masculinos. O que moveu tal decisão parece ter sido uma 

reclamação a respeito do uso de playbacks e do alto volume dos quartetos que eclipsariam a 

vocalidade dos grupos corais que cantam sem amplificação. A ação da organização foi tão 

decidida, que, a partir da 15ª edição, o evento passou a se chamar FEVOMA – Encontro de 

Coros Masculinos. Segundo Roberto Machado – regente do Coral Wesleyano da Igreja 

Metodista no Ipiranga e organizador do XV FEVOMA –, em seu discurso de abertura do 

evento, o nome FEVOMA já é conhecido no meio e não seria oportuno mudar a sigla 

tradicionalmente utilizada; além disso, a sigla de Encontro de Coros Masculinos poderia 

resultar em ENCOMA e o que o meio coral masculino mais deseja é provar que a atividade 

coral está viva e saudável, opostamente ao estado de quase morte que o cacófato poderia 

sugerir e que, segundo ele, não é real. 

 

3.4.2 SOEMUS – Sociedade Evangélica de Música Sacra 
A Sociedade Evangélica de Música Sacra (SOEMUS) é uma associação, Pessoa 

Jurídica de Direito Privado Civil, de caráter filantrópico. Segundo seu estatuto, a SOEMUS 

tem como objetivo fomentar e incentivar o desenvolvimento da Música Sacra no Brasil, 

através do atendimento social gratuito à comunidade em geral e do aperfeiçoamento das 

pessoas que atuam na área. A sociedade foi fundada em 18 de agosto de 1990 por um grupo 

de pessoas de várias denominações que tiveram em comum o amor pela música sacra e o 

desejo de instituir uma entidade representativa que pudesse se colocar na linha de frente dos 

movimentos corais no país. Desde seu início, a SOEMUS presta homenagem ao seu patrono 

João Wilson Faustini e tem tido nesse pastor músico o principal referencial criativo e 

didático para suas atividades. Faustini é um dos grandes entusiastas do canto coral dentro do 

universo protestante brasileiro e tem atuado como defensor da prática. Em defesa da 

participação do coro no culto de forma a, equilibradamente, dividir o conteúdo musical da 

celebração com a congregação, João Wilson Faustini ressalta que 

Não há dúvida de que sempre é aconselhável que a congregação cante diretamente, e 

cante bastante, para que cada pessoa possa expressar diretamente sua gratidão, súplica, 
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ou o que for, ao seu Criador. Por isso, nem sempre é bom senso “suprimir” hinos da 

congregação para se poder “ouvir” mais o coro. A grande vantagem do coro é que ele 

está apto para apresentar um louvor mais artístico e bem cantado no culto, além de ser 

extremamente útil para fornecer ambiente reverente com a sua música de impressão. 
(FAUSTINI; 1973:19) 

Entre as atividades da SOEMUS destaca-se o Seminário de Música e Adoração, 

evento realizado anualmente em São Paulo, desde 1988 – portanto, anterior ao nascimento da 

entidade –, e a publicação regular de hinos e de partituras para coro. Além disso, a SOEMUS 

realiza concertos, encontros de coros, simpósios com regentes e gravações. Nos últimos anos, 

os Seminários têm se replicado em cidades do interior do estado de São Paulo e em outros 

estados, principalmente na Bahia, que hospedou já duas edições do evento com o nome de 

Seminário SOEMUS no Nordeste. A fim de garantir valor e representatividade para a 

instituição, o estatuto da SOEMUS declara que: 

Artigo 15 – A SOEMUS será administrada pela: 

I. Assembléia Geral (Ordinária e Extraordinária); 

II. Diretoria Executiva; 

III. Conselho Fiscal; 

IV. Conselho Consultivo; 

V. Conselho de Desenvolvimento Institucional. 

Nesses órgãos encontram-se hoje pessoas de várias denominações e contam-se alguns 

importantes nomes ligados à música sacra evangélica do país. Esse grupo se reúne com 

freqüência, geralmente utilizando as dependências que a SOEMUS ocupa na 3ª Igreja 

Presbiteriana Independente de São Paulo, no bairro do Brás. Entre as principais preocupações 

da atual administração da entidade estão a regularização da situação documental e fiscal da 

sociedade, a expansão de suas atividades na busca de alcançar mais locais e de propor um 

leque mais variado de eventos. A diretoria atual é composta segundo listagem abaixo: 

Diretoria da Soemus 

Triênio 2010 a 2012. 

Presidente: Evelina Mire Shimizu 

Vice-Presidente: Cilas Stroppa 

Secretária: Vivian Cristina Maranhão 

Tesoureiro: João Rhonaldo Andrade 

Conselho Fiscal: 

               Daltro Izidio dos Santos 

               Eloá Maciel Rufino Ferrario 
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               Péricles Antonio Cerqueira Fernandes 

Conselho Consultivo: 

               Josemar Lopes Guimarães 

               Samuel Kerr 

               Sueli Cavalcante Jardim 

              Davi Dumas Neves 

              Isva Ruth dos Santos Xavier 

Secretária Executiva: 

              Hozea Barbosa Stroppa 

Conselho de Desenvolvimento Institucional: 

               Loyde Faustini (São Paulo-SP) 

               Ismael Gomes Jr.(Botucatu-SP) 

               Luiz Otavio Pereira do Carmo (Sorocaba-SP) 

               Marcio Roberto Lisboa (Goiânia-GO/Tatuí-SP) 

               Carlos Eduardo Vieira (São Paulo-SP) 

               Nelson Silva (São Paulo-SP) 

               Helio Neto (Americana-SP) 

               Cyrene Gounin/Diraldo Suzart(repres.Soemus Salvador-BA) 

               Samuel Lourenço (Santos-SP) 

Através desses 20 anos de existência, a Sociedade Evangélica de Música Sacra tem se 

colocado no campo musical do universo evangélico brasileiro como instituição defensora do 

canto coral. Além dos coros, a SOEMUS também preconiza uma forma de cantar ligada à 

música erudita e às tradições dos hinos. O ambiente sonoro encontra ainda espaço para 

criação de sua identidade com aulas de órgão, de regência, de piano e de teoria e solfejo. 

Apesar disso, faz parte da dinâmica da instituição a produção de material novo, com propostas 

que atualizam essas práticas, oferecendo opções contemporâneas aos que querem seguir 

fazendo música dentro dos moldes herdados da tradição.  

O trabalho de Faustini busca ser uma continuação das ações de fomento ao canto coral 

implementadas por Evelina Harper e pelo Instituto José Manuel da Conceição desde sua 

origem. Após o fechamento do Instituto JMC, ele buscou continuar realizando eventos na 

área da música sacra, o que era facilitado pelo seu posto de regente da Catedral Evangélica 

de São Paulo. No entanto, uma forte crise se abateria sobre a música coral daquela igreja 

quando, em 1979, o conselho da igreja se oporia às ações de João Wilson Faustini à frente 
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do coro e o afastaria do cargo. Como consequência, ele se mudaria para os EUA, 

assumindo, em 1982, o cargo de pastor na Igreja Presbiteriana St. Paul, em Newark. 

A principal figura que alavancou o início da SOEMUS foi Iberê Arco e Flexa, 

presbítero da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Ele esteve nos EUA para um período de 

estudos entre 1985 e 1987 e ali foi amparado pela família Faustini, tornando-se amigo de 

João Wilson Faustini. Após o retorno de Arco e Flexa ao Brasil, foi ele procurado pela 

pianista Lucilla Guimarães, então na Igreja Presbiteriana do Jardim das Oliveiras, para se 

juntar a um grupo que estava organizando um seminário de música a fim de trazer João 

Faustini dos EUA para ministrar cursos de curta duração no Brasil.  

No período de abril / maio de 1988, um núcleo inicial de pessoas que incluía Loyde 

Amália Faustini, Lucilla Guimarães, Isva Ruth dos Santos Xavier, Aracy Grillo e eu, 

nos desdobramos em esforços, e de forma muito “artesanal”, organizamos e realizamos 

o seminário, que se chamou “1º Seminário Música e Adoração”, sob a liderança do 

Rev. Faustini. Esse seminário aconteceu de 25 a 28/5/1988, nos próprios da Igreja 

Presbiteriana de Vila Mariana. Foi um grande êxito e tivemos cerca de 230 

participantes. (ARCO E FLEXA, 2010:1) 

O mesmo grupo realizaria o 2º Seminário, em 1989, com 280 participantes. Desta 

feita, o evento aconteceria na Igreja Presbiteriana do Jardim das Oliveiras. O sucesso levaria 

o grupo à necessidade de uma institucionalização para dar suporte às ações de promoção no 

país da obra de João Faustini. Arco e Flexa também conta, no mesmo artigo, sobre essa 

avanço de caráter institucional da iniciativa dos seminários: 

Após a realização do 2º Seminário, o êxito que tínhamos tido até então nos levou à 

formalização da Sociedade Evangélica de Música Sacra - SOEMUS; eu propus, a 

equipe aprovou e assim nasceu juridicamente a SOEMUS. Redigi seu estatuto, 

aprovado pela equipe, e a SOEMUS foi oficialmente fundada e consagrada ao serviço 

do Senhor durante o “3o. Seminário Música e Adoração”, num culto especial, realizado 

na I.P. de Vila Mariana, que foi sua primeira sede. Os membros originais da equipe, 

acima mencionados, formaram a primeira diretoria. Coube a mim o privilégio de ser o 

seu primeiro presidente, ministério pelo qual servi ao Senhor por dez anos. 

Os seminários em São Paulo continuaram acontecendo regularmente nos anos 

seguintes e o encontro mais recente, de 2011, marcou a edição de número 22. Em Salvador 

(BA), já foram realizados dois seminários, nos anos de 2008 e 2010. Além desses, outros 

seminários já foram organizados em cidades do estado de São Paulo: Campinas, Osasco, 

Itapira, Santos, Sorocaba, Tatuí e Americana. 

Tradicionalmente, os seminários duram de dois a quatro dias, e incluem aulas de 

regência, canto e órgão. Também já foram oferecidas aulas de editoração de partitura, 

violão e teoria musical. Os participantes do seminário se unem em um grande coral que 
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ensaia durante todos os dias do evento. Usualmente, uma equipe coordenada por João 

Faustini fica encarregada de realizar ensaios de naipe preparatórios para os ensaios gerais. 

Estes últimos, geralmente coordenados por Faustini, têm caráter muito didático e, além do 

ensaio propriamente dito, incluem informações sobre técnica vocal, história da música e 

interpretação, além do uso de vários jogos corais que servem como vivências de 

aproximação da linguagem musical. 

Eventualmente, a programação dos seminários ainda inclui concertos. No 20º 

Seminário, hospedado pela Igreja Batista da Liberdade, em São Paulo, no ano de 2009, foi 

apresentado o musical O Verbo se Fez Carne de Nabor Nunes com o Coro Aliança sob 

regência de Donaldo Guedes. Já no segundo seminário realizado em Salvador, em 

novembro de 2010, foi apresentada a primeira parte do Messias de Haendel por um grupo 

coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Salvador, sob a regência de João W. Faustini. 

Cartaz do 1
o
 Seminário SOEMUS no Nordeste, realizado em Salvador, novembro de 2009 

 

A programação dos seminários ainda inclui palestras para apresentar aos 

participantes temas relevantes sobre o canto coral. Essas palestras são proferidas geralmente 

por João Faustini, mas alguns outros colaboradores também já proferiram palestras como 

Samuel Kerr e Joaquim Paulo do Espírito Santo. Alguns dos assuntos abordados nos últimos 

anos foram: Três Períodos da História da Música Sacra (Salvador, 2009); Negro Spiritual 

nos EUA e sua Chegada ao Brasil (Salvador, 2009); História da Hinologia Cristã (Salvador, 

2010); Os Salmos (3ª Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, 2010); Hinologia na 

Teologia de Calvino (Itapira, 2010); e Importância da Música na Liturgia (Americana, 

2011). Cada seminário se encerra com um culto público no qual o grande coro apresenta o 

repertório que foi aprendido durante os ensaios realizados. Nos anos de 1999, 2000 e 2002 
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foram gravados CDs ao vivo com esses cultos de encerramento que, posteriormente, foram 

colocados à venda pela SOEMUS. 

A fim de alimentar o meio coral com edições de partituras e de livros didáticos, 

Faustini criou, em 1958, uma casa publicadora, a Publicação Coral Religiosa “Evelina 

Harper”, dedicada à divulgação de hinos e cânticos para coros evangélicos. A SOEMUS 

assumiu o legado dessa casa publicadora e investe no mercado editorial buscando dialogar 

com uma tradição de publicação de música sacra no Brasil fortemente interdenominacional. 

O uso do Salmos e Hinos em praticamente todas as denominações como hinário primeiro é 

um exemplo desse intercâmbio. Outros hinários que foram aparecendo também romperam 

as barreiras denominacionais com muito maior facilidade que outros tipos de literatura. Da 

mesma maneira, a SOEMUS, com o legado das Publicações “Evelina Harper”, busca prover 

repertório que possa ser utilizado por todas as denominações. Em algumas edições 

aparecem algumas peças com uma intenção clara de utilização litúrgica como intróitos ou 

responsos, mas, em sua maioria, as peças editadas costumam não apresentar traços 

doutrinários distintivos ou outras características mais litúrgicas. Regra geral, são 

composições ligadas aos temas cristãos de caráter mais geral, entre os quais, podemos 

verificar um grande número de peças de adoração, de oração, de louvor e algumas bênçãos. 

A primeira coleção da Publicação Coral Religiosa “Evelina Harper” foi um dos 

maiores sucessos de vendas da história dos coros evangélicos no Brasil: Os Céus 

Proclamam, coleção dividida em cinco volumes lançados entre 1958 e 1979. É uma 

publicação prioritariamente formada por peças de autores estrangeiros traduzidas para o 

português. Muitas das composições são criações da música erudita de compositores como F. 

J. Haydn, B. Marcello, F. Schubert, J. S. Bach, C. Saint-Säens, J. Stainer, S. S. Wesley, M. 

Praetorius, J. Arcadelt, H. Purcell, G. F. Haendel, J. Brahms, F. Mendelssohn, C. W. Gluck, 

T. Tallis, H. Schütz, G. P. da Palestrina e P. C. Lutkin. Em todos os volumes há uma grande 

presença de composições do próprio João W. Faustini, que é também o responsável pela 

maioria das traduções. No trabalho de tradução, aliás, Faustini não procura ser 

necessariamente literal. Prova disso é a sua versão da Ave Maria de Jacques Arcadelt 

(c.1507-1568) que ganhou em português uma letra baseada no Salmo 130 com o título Das 

Profundezas. 
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Capa do Volume um da coleção Os Céus Proclamam, editado por 

Publicação Coral Religiosa “Evelina Harper”  

 

Há, na coleção, uma interessante presença de compositores eruditos brasileiros, entre 

os quais, José Maurício Nunes Garcia, Heitor Villa-Lobos e Francisco Braga (1868-1945), 

além de Sigismund Neukomm que, apesar de austríaco, provavelmente ganha espaço de 

relevância na seleção por sua atuação no Brasil – já citada no capítulo dois. Compositores 

ligados ao meio evangélico também são representados como Luiza Cruz (pseudônimo de 

Norah Buyers) e Dulce do Amaral Costa. 

Uma segunda coleção, lançada a partir de 1982, chamada Ecos de Louvor, alcançou 

um número maior de volumes, mas uma difusão  mais restrita do que a coleção anterior. Em 

seus 10 volumes, a coleção traz uma linha diferente de composições. No primeiro volume, 

por exemplo, os três únicos compositores presentes são nomes conhecidos da música 

evangélica norte-americana da época: Don Wyrtzen, Bob Krogstad e Gordon Young. Os 

volumes seguintes continuarão trazendo obras desses e de outros autores ligados a uma face 

mais atualizada do movimento coral evangélico dos EUA, como J. W. Peterson e Joe E. 

Parks . Juntamente com essas peças, aparecerão novas composições próprias de J. Faustini e 

algumas composições de autores eruditos, principalmente Haendel, Haydn e Purcell. A 

partir do volume cinco abre-se espaço para obras de outros autores brasileiros, entre os 
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quais, Carlos Cristóvão Zink, Norah Buyers, Henriqueta R. F. Braga, Jadel Malafaia, 

Lauracy de Benevides, Zilá R. A. Benevenuto, Ruth Vianna e Persio R. Gomes de Deus. 

Vários desses compositores foram, na verdade, criadores de melodias que ganharam arranjo 

vocal e instrumental por parte de Faustini. A última dessas coleções, Louvemos a Deus, em 

três volumes, foi lançada nos seminários da SOEMUS dos anos de 1997, 98 e 99. Em geral, 

as mesmas quatro linhas de repertório continuam presentes: compositores eruditos; 

compositores contemporâneos evangélicos norte-americanos; peças compostas por Faustini; 

e composições brasileiras. Desta feita, os brasileiros presentes são Amaral Vieira, Nelson R. 

da Silva e Hermes Coelho. 

A partir de 2000, a SOEMUS muda sua linha editorial e deixa de publicar coleções 

divididas em volumes. Com a nova orientação, as coleções lançadas a cada ano começam a 

ganhar títulos diferentes. Entre 2000 e 2004 as peças são lançadas em edições avulsas. São 

estas as séries Música e Adoração (2000); Laudamus (2001); 8 Hinos e 8 Antemas (2002); 

Cristo Vive! (2003); e Glória (2004). Esses foram anos difíceis para a SOEMUS. Em parte, 

o motivo para as antigas coleções serem substituídas por peças avulsas é a franca 

diminuição do número de participantes dos seminários. Até 1999 a Sociedade crescera a 

pleno vapor marcada pelo carisma de seu patrono, pela novidade dentro do campo e pelos 

resquícios do forte capital cultural adquirido historicamente pelo canto coral nas igrejas. Os 

seminários chegavam a reunir grande número de pessoas, chegando a cerca de 400 inscritos 

nos anos de 1987 e 1988 e se mantendo com grupos de cerca 300 participantes durante a 

década de 1990.  

De 2000 a 2007, a SOEMUS assume uma postura mais clara de reação à perda de 

espaço do canto coral dentro do campo religioso e assume um discurso mais firme de ataque 

à música gospel. Nesse período a sociedade entra em declínio, com forte diminuição do 

número de seminaristas. Em 2007, no entanto, em seminário realizado na Igreja 

Presbiteriana do Jardim das Oliveiras, uma mudança radical no discurso de João Faustini 

chama a atenção dos presentes. Na palestra preparada para aquele encontro, Faustini procura 

exaltar a música brasileira e cita como exemplo positivo o trabalho de composição de 

músicas de louvor com a utilização de ritmos brasileiros realizado pelo músico Atilano 

Muradas. O seminário daquele ano lança novamente um livro – intitulado Outra Opção 

(2007) – que é, na verdade, uma proposta de hinário para canto congregacional. A novidade 

desse hinário é que Faustini propõe o uso de melodias brasileiras infantis de tradição oral 
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para, com letras sacras, serem cantadas pelas igrejas. O livro, perceptivelmente, não foi bem 

recebido pelos seminaristas que, no culto de encerramento, não demonstravam a vivacidade e 

vibração que geralmente apresentam no final de cada seminário. O total de seminaristas 

daquele ano não passou de 100 pessoas. 

Esse livro lançado em 2007 pode não ter alcançado um impacto positivo no repertório 

e na vida dos seminaristas e dos coros que costumam utilizar o material da SOEMUS, mas o 

mesmo não pode ser dito a respeito da mudança no discurso. Após 2008, com o retorno de 

Faustini ao Brasil depois de longos anos de residência no exterior, com uma mudança na 

liderança da instituição e com um discurso conciliatório que, aos poucos, procura integrar 

práticas musicais mais modernas ao repertório coral tradicional, a SOEMUS volta, aos 

poucos, a crescer e se expandir com aumento e diversificação de atividades.  

As composições lançadas em cada seminário voltam a compor cadernos únicos, com 

títulos diferentes a cada ano. Eles são Cantai Ao Senhor (2008); Dádiva Divina (2009); 

Queremos Te Louvar (2009); e Soli Deo Gloria (2010). Essas coleções voltam a se manter 

na mesma linha editorial que vinha sendo seguida nas publicações do século anterior. No 

seminário de 2011, A SOEMUS lança nada menos do que três coleções: Cantos da Fé Cristã 

traz 31 hinos sobre textos de grandes nomes da história do pensamento teológico cristão como 

Lutero, Calvino, Bernard de Clairvaux, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e São 

Francisco de Assis. Eu Te Escolhi apresenta 17 hinos escritos pelo poeta norte-americano 

contemporâneo Rusty Edwards traduzidos do inglês e musicados por Faustini. Por fim, 

Antemas Corais é uma coleção que segue a linha editorial básica dos seminários com 10 peças 

corais de vários compositores. 

Outra atividade tradicional de celebração da prática coral que a SOEMUS tem 

procurado promover são os encontros de coros. O mais relevante desses encontros no seio 

daquela organização foi o Desfile de Coros 2010, acontecido em 21/08/2010 na Catedral 

Metodista de São Paulo. O evento contou com a participação de seis Coros convidados: Coro 

Jubilate, Grupo Canto da Terra; Coro Misto da Igreja Metodista em Parque Boturussu e 

Conjunto Harmonia; Coro Misto da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana; Coro Misto da 

Catedral Evangélica de São Paulo e Coral Evangélico de Santos. O grupo total de cerca de 

200 coristas ainda se reuniu para a formação de um Grande Coral para cantar Aleluia,Amém! 

de Haendel, Glória a Deus nas Alturas de Mozart e Pai Nosso de A. H. Mallotte. O patrono 
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da entidade, João Wilson Faustini, esteve presente e proferiu a palestra Um instrumento dado 

por Deus durante o evento. A igreja estava lotada naquela tarde. 

 

Capa da coleção de partituras Soli Deo Gloria, editada pela SOEMUS em 2010 

 

Uma atividade que tem sido desafiadora para a última diretoria da SOEMUS é a 

realização de encontros de regentes. Segundo depoimento da atual presidente da SOEMUS, 

Evelina Mire Shimizu, três encontros foram realizados em São Paulo no ano de 2006. Os 

dois primeiros encontros foram realizados na ACM Central de São Paulo. Em cada encontro 

era apresentado um arranjo novo realizado por Samuel Kerr. Os encontros reuniam de 15 a 

20 pessoas. Nos anos de 2010 e 2011, foram realizados encontros em Santos com a presença 

de cerca de 15 regentes e também com a presença de vários coristas da cidade. O 2º 

encontro atingiu um grupo total de 60 pessoas. Evelina Shimizu conta que muitos dos 

regentes presentes não tinham nenhuma noção de regência e tinham assumido a direção dos 

coros das suas igrejas por total falta de mão de obra especializada disponível. Esses 

encontros de regentes, com duração de um a três dias, Têm como principal preocupação 

oferecer treinamentos rápidos para regentes das comunidades locais, assim como apresentar 

repertório que possa ser por eles utilizado em seus coros.  

No entanto, o principal parâmetro para avaliação do desempenho do SOEMUS, por 

parte de sua própria direção, é a quantidade de público presente aos seminários. Shimizu 

conta que o número de inscritos tem se recuperado anualmente e que o encontro de 2011 

voltou a reunir mais de 150 pessoas. No entanto, a diretoria tem se perguntado o porquê de os 
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seminaristas não estarem voltando ao evento. O público presente tem mudado a cada ano e 

essa característica tem sido uma das maiores incógnitas e fonte dos desafios atuais para 

expansão da instituição. No entanto, a presidente se mostra animada em seu depoimento e 

afirma que várias ideias estão em curso para os próximos anos no sentido de deixar a 

Sociedade ainda mais ativa e de atingir maior número de cidades e de denominações. 

Cartaz do 1
o
 Encontro Santista de Regentes, Santos, maio de 2010 

 

3.4.3 Projeto Resgate dos Hinos da Nossa História 
Em 1997, Dorotéa Machado Kerr, então regente titular da Catedral Evangélica de 

São Paulo, iniciou um projeto regular de produção e lançamento de CDs que, sob sua 

coordenação geral, tem marcado o meio da música coral evangélica no Brasil desde então. 

No início, o projeto era fruto de uma parceria entre os coros da Catedral Evangélica de São 

Paulo, o Coral Evangélico de Piracicaba e o Coral Evangélico de São Paulo, ambos dirigido 

àquela época por Umberto Cantoni. A própria Dorotéa Kerr declara, no encarte do primeiro 

CD – Nossos Hinos Favoritos (1997) – que a ideia de gravar um disco nasceu “de repente” 

como fruto de um programa realizado no ano anterior pelo Coro Misto da Catedral 

Evangélica de São Paulo. A tentativa do coro naquele programa era de dialogar com a rica 

tradição cultural e religiosa ligada ao canto coral. Dorotéa Kerr assim justifica a escolha dos 

hinos gravados no CD: 

Nosso propósito era cantar alguns hinos que todos nós amamos, que ouvimos desde 

crianças, hinos que serviram para a conversão de tantos e que, incorporados à nossa 

vida acabaram ultrapassando as diferenças regionais, culturais, e de raça; hinos que 
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representam uma parte dessa mesma fé que dividimos com as gerações passadas, daqui 

e de outros lugares,e que, seguramente, também servirão de elo de ligação com as 

gerações futuras. (KERR em CD Nossos Hinos Favoritos - encarte, 1997) 

Esse resgate histórico seria a marca desse CD e dos seguintes oito projetos: Sons e 

Tons do Natal (1998), Hinos da Nossa História (2000), Louvai ao Senhor (2001), Nossos 

Hinos Favoritos II (2002), Oh! Que Belos Hinos (2004), Tributo de Louvor (2006), Exultai! 

Vinde Todos Louvar (2008) e Hinos da Nossa História II (2011). Apesar da clara opção em 

resgatar hinos da história do protestantismo cantados por grupos corais com 

acompanhamento de órgão ou de orquestra, o trabalho de Kerr não se prende ao passado, o 

que é atestado pelo grande número de arranjos feitos especialmente para os CDs por Nelson 

Silva, Samuel Kerr, Raul Blum, Sérgio de Souza, Nabor Nunes, Pitágoras Gonçalves, Paulo 

Herculano, Joaquim Paulo do Espírito Santo, Denise Machado, Ronaldo de Oliveira Silva, 

Luciano Carvalho, David Warwick Kerr, Wander de Oliveira e Décio Lauretti.  

O repertório daquele primeiro CD, de 1997, incluía hinos que marcaram a atividade 

musical protestante na vida dos coristas da Catedral Evangélica de São Paulo e dos dois 

coros regidos por Umberto Cantoni, os corais evangélicos de São Paulo e Piracicaba, entre 

os quais podemos citar Foi na Cruz, Oração da Noite (Finda-se este dia), Bondoso Amigo 

(Que bondoso amigo é Cristo), Senhor eu preciso de ti entre outros. A regência das músicas 

é compartilhada entre Kerr e Cantoni. Ao final de seu texto no encarte, Dorotéa Kerr mais 

uma vez ressalta a visão estratégica de recuperação e divulgação de um repertório de traço 

histórico. Ela se dirige ao comprador do CD com as seguintes palavras otimistas: 

Os hinos selecionados representam uma pequena parte dessa maravilhosa hinologia que 

os evangélicos têm colecionado no decorrer de sua história. Outra seleção poderia ter 

sido feita, porém, esta é a que, na ocasião, foi possível. Se o seu hino preferido não está 

entre os aqui apresentados, certamente estará nos outros CDs que, temos certeza, 

poderão surgir a partir deste primeiro. (KERR em CD Nossos Hinos Favoritos - 

encarte, 1997) 

A promessa se cumpriu e o resgate daquelas músicas que serviriam de “inspiração 

para muitos, como já foram no passado para tantas pessoas” (Kerr em CD Nossos Hinos 

Favoritos - encarte, 1997) continuou já no ano seguinte no segundo CD, Sons e Tons do 

Natal (1998), que incluiu uma seleção de canções de natal amplamente conhecidas como Ó 

Noite Santa, O Primeiro Natal, Ó Vinde Fieis, Glória. O disco ainda prestaria uma grande 

contribuição ao divulgar a existência de um repertório natalino brasileiro através da inclusão 

de peças como A linda história de Luiza Cruz e Blanche Lício; Canto de Natal de Heitor 

Villa-Lobos sobre texto de Manuel Bandeira; e Repousa Tranquilo, um melodia folclórica 
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brasileira com texto de Isaac Nicolau Salum. Esse segundo CD seria um dos únicos que não 

apresentaria nenhum texto de introdução no encarte, que somente traz a ficha técnica de 

cada peça e as letras das músicas. A regência das músicas foi, também aqui, compartilhada 

por Dorotéa Kerr e Umberto Cantoni. 

A sequência da série, com Hinos da Nossa História (2000) – entre os quais 

constavam Venho como estou; Chuvas de bênçãos; Sossegai!; Conta as muitas bênçãos; 

Vem pecador (Manso e suave); Anelos do céu; Vencendo vem Jesus e O pendão real – conta 

com texto de apresentação de Antonio Gouvêa Mendonça. O autor lembra que 

Estes hinos, trazidos pelos imigrantes protestantes, principalmente luteranos alemães e 

suíços reformados, assim como pelos missionários ingleses e norte-americanos que 

foram chegando ao Brasil ao longo do século XIX, calaram profundamente na vida 

espiritual do nosso protestantismo. (MENDONÇA em CD Hinos da Nossa História - 

encarte, 2000) 

Preocupado em marcar historicamente a presença protestante no país num momento 

de festividade pelos 500 anos do Descobrimento, o CD fez questão de incluir duas 

composições pouco conhecidas nos dias de hoje, mas que estiveram presentes nos primeiros 

relatos de presença protestante no Brasil. O primeiro é o Salmo 130 (Das profundezas), 

composto por Martinho Lutero, que faz parte dos relatos de Hans Staden (c.1525-c.1579) 

em seu livro História Verdadeira e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e Cruéis 

Comedores de Seres Humanos, Situada no Novo Mundo da América, Desconhecida antes e 

depois de Jesus Cristo nas Terras de Hessen até os Dois Últimos Anos, Visto que Hans 

Staden, de Homberg, em Hessen, a Conheceu por Experiência Própria e agora a Traz a 

Público com essa Impressão – ou, simplesmente, Duas Viagens ao Brasil – publicado em 

1557. O outro – Salmo 5 (À minha voz ó Deus atende), melodia de Louis Bourgeois (c.1510-

1560) e metrificação de Clément Marot (1496-1544) – marcou a dramática presença 

calvinista durante a colonização francesa no Rio de Janeiro, tendo sido cantado em 1557 no 

primeiro culto ali realizado.  

O encerramento do CD, como manifestação de uma compilação de hinos que 

marcaram a história da música entre os evangélicos, traz o Aleluia de Haendel. Nas palavras 

finais de Mendonça, é quase uma exigência que uma gravação como esta termine com a 

apoteose do Aleluia de Haendel, maravilha do barroco musical do século XVIII que o 

protestantismo assumiu como sua herança. Foi o que fizemos. (MENDONÇA em CD Hinos 

da Nossa História - encarte, 2000). Esse terceiro CD marca uma expansão importante no 

projeto com a participação de outros coros além daqueles que tradicionalmente já marcavam 
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sua presença. Esses novos coros foram Coral Ebenézer (Igreja Presbiteriana Ebenézer de 

São Paulo), Coral Mainá (Igreja Presbiteriana Independente de Cidade Patriarca), Coral da 

Igreja Presbiteriana da Lapa, Coral da Igreja Presbiteriana Independente do Tatuapé e Coral 

da Igreja Presbiteriana de Vila Maringá, da cidade de Itapeva (SP). Além desses coros, uma 

expansão denominacional seria importante para o projeto, representada pela participação de 

dois grupos assembleianos: Coral Estrela D'Alva da Igreja Assembleia de Deus de Perus e 

Orquestra da Igreja Assembleia de Deus do Belém. A partir desse disco, a regência passa a 

ficar exclusivamente a cargo de Dorotéa Kerr. 

No final daquele ano de 2000, Dorotéa Kerr sairia do cargo de regente dos coros da 

Catedral Evangélica de São Paulo, a qual decidiu não participar do CD que seria gravado no 

ano seguinte. Esse quarto CD, Louvai ao Senhor (2001), marcou um ponto importante na 

série. É a primeira vez que o grupo que canta nas gravações do projeto ganha um nome: 

Grande Coral Evangélico. É também a gravação que, até agora, reuniu o maior número de 

participantes, 730 cantores e 47 instrumentistas. É ainda o único momento em que o projeto 

ocupa um espaço secular. A gravação aconteceu no auditório Simon Bolívar do Memorial 

da América Latina em São Paulo. Apesar da ausência dos coros da Catedral Evangélica de 

São Paulo, um grande número de novos coros se integra ao projeto, incluindo grupos 

presbiterianos, metodistas, assembleianos e batistas vindos da capital e do interior de São 

Paulo (Ourinhos, Campinas, Itapeva, Sorocaba, Piracicaba, Guarulhos e São Caetano do 

Sul) e de Belo Horizonte/MG (Coral Feminino da 1ª Igreja Presbiteriana de Belo 

Horizonte). O modelo de gestão, coordenado por Daniel de Oliveira Alcântara e Dorotéa 

Kerr, também se torna definitivo. Os projetos são financiados por um modelo associativo, 

no qual cada coro contribui com um valor em dinheiro para o custeio da produção em troca 

de um cota de CDs para serem comercializados. 

Enquanto os discos anteriores valorizavam o canto congregacional e o repertório que 

marcou a hinologia protestante, Louvai ao Senhor é um CD exclusivamente dedicado ao 

repertório coral. Nele estão incluídas obras sacras ligadas a grandes compositores da história 

da música e que se tornaram parte do patrimônio cultural protestante, entre as quais Dai ao 

Senhor Louvor de Camille Saint-Säens (1835-1921); Santo de Charles Gounod (1818-1893); 

Jesus, Alegria dos Homens de Johann Sebastian Bach; Largo e Aleluia, Amém de G. F. 

Haendel; e Quão Amáveis São os Teus Tabernáculos de Johannes Brahms (1833-1897) 
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entre outras. Samuel Kerr, no texto que escreve para o encarte do CD, chama essas peças de 

“hinos bons”, 

Daqueles que davam trabalho aos cantores. Tinham muitas páginas, acompanhamento 

de órgão, eram de autores famosos, entusiasmavam o coral e emocionavam a 

congregação. Os “hinos bons” rompiam o cotidiano do hinário comum. Vinham de 

outras fontes: trechos de óperas famosas com letra adaptada, coros de oratórios, temas 

de obras corais/sinfônicas, transcrições de obras instrumentais, ou versões corais de 

melodias solo que muitas vezes vinham de outras liturgias, Não eram do Hinário da 

Igreja, mas a ele foram acrescentadas e, de tal forma integradas na vida espiritual da 

comunidade, que foram adotadas pela Igreja e até exiladas de suas obras de origem. 

Tornaram-se hinos. (S. KERR em CD Louvai ao Senhor - encarte, 2001) 

O disco representa um forte testemunho da contribuição que os coros brasileiros 

trouxeram ao repertório das igrejas evangélicas no país exatamente naquela “janela” 

litúrgica que puderam ocupar e que expandiu as fontes musicais para além dos hinários 

oficiais das denominações. Algumas dessas melodias até mesmo vieram a se integrar aos 

hinários, como, por exemplo o tema da 5ª Sinfonia de Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

com o nome Tuas Obras Te Coroam ou, ainda, Altamente os Céus Proclamam, adaptação 

do Hino do Imperador de Franz Joseph Haydn (1732-1809) que viria também a se tornar o 

hino oficial da Alemanha. 

A partir de 2002, Dorotéa Kerr assume o posto de regente titular do Coral 

Evangélico de São Paulo e marca seu primeiro ano com o CD Nossos Hinos Favoritos II, 

cantado exclusivamente por vozes masculinas. Um grupo de quase 200 homens se reuniu no 

dia 05 de outubro daquele ano, na Catedral Evangélica de São Paulo, vindos de 12 coros 

evangélicos. Esse é o outro CD da série que, a exemplo do Sons e Tons do Natal, não tem 

texto de apresentação no encarte. Os hinos escolhidos voltam a focar os hinários como fonte 

preferencial e incluem, entre outros, Comunhão Divina (Comigo habita), Amparo Divino 

(Com Tua mão segura bem a minha), A Palavra da Vida (Fonte da celeste vida), Convite ao 

trabalho (Vamos nós trabalhar), Grata Memória (Nunca meu Mestre) e A História de 

Cristo (Conta-me a história de Cristo). 

O disco seguinte, Oh! Que Belos Hinos (2004), continuaria demonstrando a 

capacidade do projeto de reunir grandes grupos corais. Dessa vez, a gravação contou com a 

presença de 480 cantores no dia 09 de outubro na Catedral Evangélica de São Paulo que 

contavam com a presença inédita do Coral Evangélico de Cuiabá/MT. O encarte, também 

pela primeira vez, destaca uma nova ação de gestão do projeto, pela criação de uma nova 
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categoria de participação: a partir de então, coristas podem também pagar um valor pela 

participação individual e recebem um CD em troca do investimento. 

 

Capa do CD Nosso Hinos Favoritos II (2002) 

 

O disco explora uma temática mais ampla e transcende um pouco o quesito valor 

histórico para a escolha das peças. Estão aí presentes, com efeito, alguns hinos caros às 

igrejas evangélicas como Sou Feliz, Confiança em Cristo (Deixa a luz do céu entrar), 

Maravilhosa Graça ou Preciosas São as Horas. Mas, além deles, o CD explora algumas 

composições brasileiras evangélicas do século XX incluindo, entre suas faixas, Pai Nosso 

de Carlos Cristóvão Zink; Santo, Santo, Santo de Albert W. Ream; Logo de Manhã de 

Aristeu Pires Oliveira Júnior; Salmo 142 de Verner Geier; e Paz à Terra de Parcival 

Módolo. Essa importante função de divulgação do repertório brasileiro, no entanto, 

continuava como um objetivo secundário, ao menos se julgarmos pelo texto do encarte, de 

autoria de Humberto Lima de Aragão Filho, que prefere continuar sublinhando a 

importância do resgate de hinos que correm o risco de desaparecer da prática das igrejas 

cristãs. Ele diz que  

Hinos tradicionais, entretanto, às vezes são esquecidos diante do burburinho da vida 

moderna ou do rumorejo frenético de outras vozes. Urge regatá-los. Este trabalho é a 

continuação de um projeto cuja finalidade é reacender nas nossas almas a musicalidade 

e a harmonia fervorosa desses hinos, que nos conduzem ao canto jubiloso dos anjos e 

ao fulgor espiritual da manifestação de Deus. (ARAGÃO FILHO em CD Oh! Que belos 

hinos - encarte, 2004) 

Esse CD marca uma alteração na coordenação do projeto com o início da 

participação de Davi Dumas Neves que, a partir de então, divide a organização com Dorotéa 

Kerr. É dele o texto de apresentação do encarte do próximo CD Tributo de Louvor, de 2006. 
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O texto assume um tom levemente diferente do que pode ser visto nos produtos anteriores. 

Davi Dumas Neves festeja mais um grande afluxo de pessoas, ressaltando que um terço do 

grupo de 366 cantores era formado por pessoas abaixo dos 30 anos de idade. Para ele 

A Catedral, lotada, e um coral tão grande mostraram, ao contrário do que muita gente 

pensa, que a música sacra de boa qualidade não está em baixa. Basta apenas a 

colaboração dos pastores, regentes e cantores para que possamos voltar aos tempos 

áureos da música como grande instrumento para crescimento da Igreja. (NEVES em 

CD Tributo de Louvor - encarte, 2006) 

Na verdade, a preocupação de Davi Dumas Neves já começa a apontar para uma 

tensão no campo musical sobre a qual, após uma produção tão significativa, os líderes do 

projeto começam a se sentir mais fortalecidos para se exprimir. Para Neves, a questão não é 

só a de resgatar os hinos históricos ou de produzir CDs com qualidade. Ele parece se 

preocupar com o futuro da música coral no campo musical brasileiro diante daquilo que 

Aragão Filho, no encarte do CD Oh! Que belos hinos, classificou como “rumorejo frenético 

de outras vozes”. Neves continua seu texto referindo-se ao jovens e dizendo que 

A juventude que participa e apóia este projeto de resgate dos hinos da nossa história 

evangélica brasileira mostra que as futuras gerações também terão oportunidade de ver 

o que temos visto nas gravações e trabalhos realizados pela magnífica maestrina 

Dorotéa Kerr, desde 1997.(...) Agradecemos pela sua vida, pois vemos sua dedicação e 

empenho para salvar o que temos de melhor: a herança musical que nossos pais nos 

deixaram. (NEVES em CD Tributo de Louvor - encarte, 2006) 

Nesse CD, tal herança é celebrada através de hinos como Castelo Forte; União com 

Deus (Mais junto, ó Deus, a Ti); Ceifeiros do Senhor; A nova do Evangelho; Tu És Fiel, 

Senhor; e Que Precioso Nome (Nome bom, doce à fé) entre outros. A gravação também 

ocorreu na Catedral Evangélica de São Paulo, no dia 19 de agosto de 2006. 

Os próximos dois produtos lançados no mercado trazem uma novidade: são editados 

em CD e DVD. O primeiro deles, Exultai! Vinde Todos Louvar (2008), com 350 cantores, 

apresenta texto de Alderi Souza de Matos que, pela primeira vez, batiza o projeto com o 

nome de Resgate dos hinos da nossa história. Uma das principais diferenças desse disco foi 

a participação intencional da congregação como grupo musical. Os arranjos se preocupam 

em incluir a participação musical do público presente – de cerca de mil pessoas – e o 

repertório se centra em hinos congregacionais como Manso e Suave, Certeza do Crente 

(Mas eu sei em quem tenho crido), Graças Dou por Esta Vida, Aceitai a Salvação, 

Segurança e Alegria e Rude Cruz. De todos os discos, parece ser aquele que mais se 

debruça sobre o repertório dos grandes avivamentos, elencando vários cânticos de apelo à 
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conversão. É interessante notar a presença do hino Sonda-me, Ó Deus de Renato Ribeiro dos 

Santos (1898-1967), com arranjo de Norah Buyers realizado em 1968. Outra presença 

impactante no repertório é um medley, isso é, um arranjo composto por duas ou mais 

melodias, baseado em clássicos dos corinhos evangélicos. O arranjo, muito bem recebido 

entre os cantores do Grande Coral Evangélico, foi feito por Nelson Silva especialmente para 

o CD e une as canções Satisfação é ter a Cristo; Com Cristo no Barco; e Que a Beleza de 

Cristo se Veja em Mim. 

Por fim, Hinos da Nossa História II (2011), é o CD/DVD mais recente do projeto e 

marca um passo ousado da coordenação, pois opta por colocar no centro do repertório 

composições ligadas à história do protestantismo no Brasil, passando por várias de suas 

vertentes. Estão ali Momento Novo (criação coletiva), A Nova Canção (Simei Monteiro), O 

Pai Nosso Sertanejo (Nabor Nunes Filho) e Eu Quero Cantar (Umberto Cantoni) como 

representantes da Música Popular Brasileira Religiosa. A elas se somam outras composições 

nacionais como Nas Mãos de Deus de Norah Buyers, O Senhor É a Minha Luz de João 

Wilson Faustini; Ó Senhor, Vem Me Dirigir de Ralph Manuel com letra Jilton Moraes; e 

Perdoa-me, Senhor de Hiram Rollo Jr. Há também a presença de algumas composições 

novas como Salmo 19 de Luis Renato Dias e Gratidão de Zilá Rodrigues Alves Benevenuto. 

No encarte do CD, Dorotéa Kerr utiliza alguns dos termos sociológicos que exploramos 

nesse nosso trabalho. Primeiramente ela diz que “a dificuldade na escolha do repertório 

demonstra a riqueza do nosso campo musical e o seu processo contínuo de renovação.” 

(KERR em CD Hinos da Nossa História II - encarte, 2011). Ciente do fato de que, em 

muitos aspectos dessa renovação, o campo musical tem colocado grandes obstáculos à 

prática coral, a regente do projeto aponta, implicitamente, para a necessidade de elevar a 

prática coral acima dos gostos musicais e de fazê-la dialogar com outras formas de fazer 

musical: 

O modo de fazer a música se alterou, é verdade. Com tantos meios eletrônicos e digitais 

à disposição seria impossível ficar imune à facilidade proporcionada e, também, à 

mudança do gosto musical. Para alguns, os cânticos e hinos precisavam de roupagem 

nova, com cores e ritmos modernos e letras de acordo com nossa forma atual de falar e 

pensar.; para outros eles poderiam continuar a guardar o sabor do passado. Mas uma 

coisa é certa: em qualquer época cantar, tocar, compor, escrever letras, fazer arranjos 

envolveu motivação, esforço e dedicação. (KERR em CD Hinos da Nossa História II - 
encarte, 2011) 

O CD/DVD Hinos da Nossa História II foi lançado e colocado à venda em um culto 

acontecido no dia 13/12/2011. Em conversa com Davi Dumas Neves cerca de 15 dias 
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depois, recebemos a informação de que a primeira tiragem já estava se esgotando e que já 

seria necessário encomendar uma nova prensagem. Além disso, a coordenação do projeto 

tem conseguido fazer com que a venda dos CDs transcenda o espaço interno das 

comunidades locais e é possível encontrar alguns dos produtos em lojas e sites de discos 

evangélicos. Aos poucos, a produção vai se colocando como concorrente no mercado 

difusor de música evangélica no Brasil.  

A discografia de Dorotéa Kerr ainda inclui um décimo CD, chamado Canto de 

Mulher, de 2001, gravado pelo Coro Feminino da Catedral Evangélica de São Paulo. O 

repertório é bastante variado e inclui clássicos da hinologia norte-americana como Deus 

Cuidará de Ti; Tu És Fiel; e Grandioso És Tu, ao lado de várias composições brasileiras 

que exploram uma face feminina da vida cristã como O Choro Pode Durar de Simei 

Monteiro, Cântico de Maria de Jorge Camargo, Canta, Débora, Canta de Norah Buyers; 

Cântico de Ruth de Carlos Zink e Cântico de Ana de João Wilson Faustini. 

 

Conclusão 

Nesse terceiro e último capítulo, procuramos apresentar as ideias de Bourdieu em 

relação aos mecanismos de conflito e competição dentro do campo aplicados à noção da 

existência de um mercado de bens simbólicos. Para compreender o espaço atual do canto 

coral dentro do mercado musical evangélico brasileiro, optamos por, primeiramente, indicar 

os seus principais concorrentes. Por fim, para exemplificar ações de defesa do canto coral 

dentro desse campo de tensões, apresentamos três projetos que têm buscado dar voz ao 

canto coral, alimentar a expectativa do campo de consumo de música coral, estimular a 

produção e difusão do repertório coral e encontrar soluções para a renovação da prática 

coral entre as igrejas evangélicas do país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os temas abordados nesse trabalho demonstram um quadro de extrema complexidade 

nas relações de tensão dentro do campo musical religioso brasileiro. Dentro desse campo, o 

canto coral apresenta uma longa trajetória que acompanha o cristianismo desde seus 

primórdios, alcançando diversas formas de manifestação e dialogando com todas as 

tendências litúrgicas da história da cristandade. Essa rica caminhada proporcionou à música 

coral sacra um grande desenvolvimento e uma gama multifacetada de obras. A evolução das 

escritas polifônicas, as técnicas de condução das vozes e a criação de uma retórica musical 

aplicada ao canto coral proporcionaram ao ele um lugar de destaque dentre as manifestações 

culturais sacras e atingiram picos de inventividade e maestria estética que legaram ao 

cristianismo um enorme patrimônio cultural. 

Por outro lado, os mecanismos de produção no campo musical protestante foram se 

alterando com o tempo, acompanhando as fortes mudanças do campo de consumo religioso. 

Se as transformações da Idade Média, da época da Reforma Protestante, do Iluminismo, do 

Barroco e da Revolução Industrial implicaram em alterações sensíveis na prática coral e na 

estética da música vocal que marcaram os feitos de suas épocas, não serão menos 

verdadeiras as traduções sociais expressas pelo canto coral nas eras posteriores. A diferença 

que se pode perceber, no entanto, ao se analisar as formas de organização religiosa das 

sociedades modernas e contemporâneas, é que a velocidade das transformações foi se 

tornando cada vez mais acelerada e inevitáveis questionamentos começaram a surgir ao 

redor da ideia de patrimônio cultural. 
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Particularmente desafiadores para o canto coral têm sido os rumos culturais dos 

séculos XX e XXI que têm alterado a noção do espaço físico na vida social. O advento de 

tecnologias que facilitam a comunicação à distância criou novas possibilidades de 

interações interpessoais não mais necessariamente calcadas na proximidade dos corpos. Os 

mecanismos de libertação do indivíduo do seu entorno social abriram, então, as portas para 

novos sistemas de classificação do mundo e de articulação dos discursos e das identidades. 

Uma das instâncias que mais se revolucionaram diante dessas alterações vertiginosas foi o 

gosto. Livre do peso da comunidade circundante, o gosto ganhou outras formas de 

construção social que agem sobre o indivíduo de formas novas e surpreendentes. 

A existência dessa fluidez virtual das teias de relação interpessoal na 

contemporaneidade se coloca a serviço de uma sociedade que assumiu profundamente a 

vocação do espetáculo. No espetáculo, tudo é relevante para a construção das personagens e 

mesmo os seus momentos mais insignificantes se tornam grandes cenas de desvelamento da 

individualidade e da afirmação da potencialidade desse ser que caminha cada vez mais para 

o isolamento. Essa sociedade também se esteia na velocidade. Repleta de informação, de 

luzes e de cores, a vida contemporânea se rende a um fluxo vertiginoso de estímulos que 

lançam o ser contemporâneo à sensação de extrema urgência. Tal jato de constantes 

novidades demanda a disponibilidade imediata de produtos prontos para o consumo e, de 

preferência, descartáveis. A inteligência valoriza o esquecimento e o desafio ao 

conhecimento é de sempre estar pronto e aberto para o novo com suficiente espaço para 

absorver todos os influxos. Individualistas, heróicos, imediatistas e a-históricos, os ditames 

culturais da contemporaneidade – como quaisquer dados culturais – se manifestam através 

do gosto. Gosto pelo exclusivo, pela vitória heróica, pelo pronto e pelo novo. Um gosto da 

alta modernidade. 

Mas, como encaixar o gosto pelo canto coral na alta modernidade? Oposto ao gosto 

pelo exclusivo, o canto coral é, necessariamente, circundante. A prática do canto em 

conjunto deriva da proximidade de corpos que soam juntos e a busca da harmonia coral é 

indissociável da construção da sintonia social física. Desafeto do gosto pela vitória heróica, 

o canto coral anula a distinção individual. Uniformizados, muitas vezes com longas togas, 

os coristas são obrigados a fundir suas vozes e a expressar uma morte do ego em função da 

coesão do grupo. Portanto, a vitória do indivíduo se torna completamente subordinada ao 

resultado final de seus vizinhos. Distante do gosto pelo pronto, o canto comunitário precisa 
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ser construído de forma lenta. A voz humana não responde a técnicas de efeito imediato 

pois resulta de hábitos arraigados expressos por órgãos corporais internos de difícil 

manipulação. O percurso educacional a ser trilhado é árduo e resulta inútil se não dialogar 

com esse outro tão próximo de mim e, ao mesmo tempo, tão incomodamente diverso, já que 

a lógica do canto em vozes demanda a existência concomitante de linhas musicais 

diferentes. E, por fim, o canto coral se afasta do gosto pelo novo pela sua identificação com 

um patrimônio acumulado por séculos. A música coral levada ao público nunca é nova para 

o corista que, inevitavelmente, já passou por um longo processo de ensaios e preparação que 

tende a ser marcado por repetições exaustivas de um mesmo repertório. Além do mais, no 

campo protestante, sua hegemonia e seu peso simbólico ligados ao passado o aproximam de 

uma rotulação de antiguidade e de tradição. 

A exploração de uma linguagem musical simples e óbvia, o uso de um ambiente 

sonoro ensurdecedor, o império da melodia que afasta a competição polifônica de outras 

vozes concomitantes, a criação do astro e a fruição individual tão característicos dos 

concorrentes do canto coral no campo religioso protestante oferecem ao consumidor uma 

opção de produtos que podem ser absorvidos e replicados sem embaraços. Distante da 

incômoda exposição gerada pelo canto em conjunto, o indivíduo lida confortavelmente com 

o bem simbólico que adquiriu, já que esse contato com o produto não exige dele o 

desempenho estético complexo que é demandado de um corista que será, constantemente, 

julgado e corrigido pelo regente ou pelos seus pares. 

Ao enumerar os adversários do canto coral no meio protestante brasileiro, percebe-se 

que essas atividades culturais foram naturalmente absorvidas pelo universo do mercado 

gospel. Elas se relacionam com tranquilidade com uma cultura plural que procura oferecer 

uma grande variedade de produtos de forma a abarcar as mais extremas tendências de 

mercado. Cada um desses sujeitos absorvidos pela cultura gospel tende, no entanto, a se 

amoldar da melhor forma possível aos ideais da cultura do espetáculo religioso e as 

diferenças estéticas cada vez menos implicam em diferenças éticas ou teológicas. Portanto, 

as diferenças se tornam cada vez mais superficiais e são, na verdade, frutos de uma tática de 

dominação das possibilidades de encaixe entre o campo de produção e o de consumo. 

Variam os ritmos, as roupas e o vocabulário, mas o conteúdo é muito parecido. A presença 

do coro de backing vocal parece ser uma tentativa de resposta desse mercado superficial ao 

desejo que a cultura protestante vez por outra expressa de buscar matar a saudade de ouvir 
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música coral. Mas essa experiência parece não conseguir transcender o espaço secundário 

que os coros ocupam dentro da cultura heróica dos grandes astros pop da indústria gospel e, 

além disso, não convencem ao amante de música coral por estarem distantes da 

complexidade de um campo de produção mais erudita. 

Se o canto coral é tão anacrônico e se suas premissas são tão distantes do mercado 

consumidor, por que então ainda existe um interesse pela prática coral nas igrejas? Entre as 

muitas respostas possíveis, pode-se indicar a tendência cada vez maior de a prática do canto 

coral nas igrejas se revestir das características descritas por Bourdieu de um campo de 

produção erudita, onde os bens são consumidos pelos próprios produtores e onde os 

mecanismos de valoração se tornam cada vez mais determinados pelas características 

estéticas da obra. Esse campo pode não atingir os mesmo níveis de difusão que o campo da 

indústria cultural, mas sua força simbólica reside no grande número de obras que atingiram 

o status de cânone e viraram referência para os objetivos educacionais do campo. Em outras 

palavras, apesar de ser verdade que o canto coral permanece vivo na cultura protestante 

contemporânea por sua tradição, pela emoção que suscita nos mais antigos e pela 

identificação com um nicho específico de mercado, é cada vez mais perceptível que a 

prática resiste principalmente por causa da sua legitimação dentro do mercado religioso de 

bens simbólicos. 

Removida a casca do preconceito e abaixada a poeira do radicalismo, os demais 

atores do campo musical evangélico voltam, cada vez mais, a se referir respeitosamente à 

música coral e aos que a têm em alta consideração. Assim, o quadro atual encontra um lugar 

legítimo para o canto coral e, consequentemente, suas ações de fomento, difusão, 

treinamento e produção voltam a demonstrar sinais de vitalidade. O dilema que se coloca  

aos defensores do canto coral e que parece transparecer nos três projetos citados é, agora, 

como lidar com um patrimônio legítimo sem o mesmo número de igrejas e de coros ativos 

que existiam antes. Será que a tendência aponta para a manutenção de grupos pequenos? Ou 

será que os coros se tornarão grupos sazonais? Ou, ainda, deixarão de ter uma participação 

litúrgica e se tornarão peças de um museu, audíveis somente em concertos cada vez mais 

raros? 

As saídas possíveis dependerão das ações educacionais dos produtores corais e de 

sua capacidade de dialogar com os meios de legitimação e de difusão. A complexidade do 

repertório e da prática corais pode afugentar as pessoas mais absortas em uma cultura 
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imediatista, mas uma consistente gestão desses produtos, que ainda alcançam um alto índice 

de legitimação, tem plenas condições de alcançar uma voz relevante no campo. Como 

sempre, o desafio da cultura não é estático e as respostas só serão alcançadas – ou, ao 

menos, tangenciadas – por aqueles que se dispuserem a vencer os paradigmas utilizados 

para a difusão do canto coral em outros contextos, diferentes da realidade atual, e que não se 

furtarem a lançar mão de muita imaginação, criatividade, esforço e fé.  

Nossa última recomendação aos líderes musicais do canto coral protestante no Brasil 

é que aprendam com o exemplo dado nas últimas décadas pela liderança da produção dos 

corinhos, do louvorzão e mesmo da cultura gospel de sempre proporcionar aos seus cantores 

e instrumentistas uma experiência de discipulado, de estudos bíblicos e de discussões 

religiosas. Frente a tal exemplo, os coros precisam deixar de ser apenas espaços de 

treinamento musical e artístico para se tornarem meios onde a vivência musical seja 

acalentadora da fé e das disposições que movem os fieis que se reúnem para cantar. O 

interesse pela atividade coral dentro de um ambiente religioso precisa transcender a simples 

prática manufatureira do fazer musical e atingir um patamar de vivência questionadora e 

transformadora, gerando crescimento e densidade, conhecimento e solidez, qualidade e 

veracidade a fim de fazer com que a música sacra realmente sirva a seu propósito maior tão 

bem expresso por Johann Sebastian Bach ao assinar suas composições sacras com as iniciais 

das palavras latinas Ad Majorem Gloriam Dei (para a maior glória de Deus). 
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