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RESUMO 

 
 
 

Este trabalho analisa sociologicamente na contemporaneidade o campo imagético na 

música gospel e de que forma, este influencia na mudança dos paradigmas imagético - 

estéticos utilizados pelas produtoras fonográficas em seu marketing religioso para a 

comercialização da música gospel no mercado da música evangélica brasileira, 

proporcionando neste modelo atual um crescimento qualitativo e quantitativo dos produtos 

destinados ao público evangélico. 

A pesquisa identifica nas produções visuais de divulgação e comercialização de CDs, 

DVDs, sites das produtoras fonográficas, feiras e premiações musicais, os mecanismos 

utilizados para a construção de um novo paradigma imagético que proporciona no campo 

religioso, o surgimento de um novo imaginário evangélico mimeticamente construído para 

alimentar um mercado gospel  fomentado pela tríade social: espetáculo, consumo e  

entretenimento.  

Desta forma, a analise tem o seu recorte nas mudanças paradigmáticas que surgem a 

partir dos primeiros cantores e cantoras da década de 1950 até culminar na explosão da 

música gospel no início da década de 1990.  
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ABSTRACT 

 
 
 

This paper analyzes sociologically in contemporary times the imagery field in gospel 

music and how it influences the changes of imagery-esthetic paradigms used by phonogram 

producers in their religious marketing to the commercialization of gospel music in the 

Brazilian evangelical music market, making it possible in this current model to enable a 

qualitative and quantitative increase of products aimed at the evangelical public. 

The research identifies in the dissemination of visual production and marketing of 

CDs, DVDs, websites of phonogram producers, fairs and music awards, the mechanisms used 

for the construction of a new imagery paradigm that provides, in the religious field, the 

emergence of a new evangelical imaginariness mimetically constructed to feed a gospel 

market supported by the social triad: spectacle, consumption and entertainment.  

Thus, the analysis has its cut in the paradigmatic changes that arise from the first 

singers of the 1950s culminating in the explosion of gospel music in the early 1990s.  

  

 

 

 
Keywords: Image, Gospel Culture, Gospel Music, Body, Religious Market. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

O mundo da música evangélica brasileira é muito amplo e dinâmico. O crescente 

mercado gospel, nos últimos anos tem desenvolvido mecanismos para a estimulação do 

consumo de seus produtos a partir do uso do campo imagético em suas produções de 

materiais para o consumo evangélico.   Com o desenvolvimento do mercado fonográfico 

brasileiro a música evangélica tem se destacado e se inserido neste âmbito posicionando-se 

como um dos nichos expressivos de consumo e entretenimento deste segmento.  

Atrelada ao avanço tecnológico a música evangélica brasileira tem implementado e 

aprimorado a divulgação de materiais de consumo na contemporaneidade, gerando no 

mercado da música evangélica brasileira uma necessidade mimética de transformação dentro 

de suas formas de divulgação e comercialização dos seus produtos, visando uma adequação 

aos novos padrões de consumo, corpo e estética, consequentemente transformando-os em algo 

compatível aos paradigmas da contemporaneidade.  

Sendo assim, neste trabalho, o pesquisador se ateve ao período do surgimento das 

primeiras gravações fonográficas no inicio da década de 1950 passando pelo crescimento da 

música evangélica nas décadas de 1960, 1970 e 1980, que colaboraram para o movimento que 

desembocou na explosão gospel da década de 1990, que teve como mola propulsora a música 

gospel.  
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 Partindo deste recorte histórico, o objetivo geral desta dissertação é analisar com o olhar 

das ciências sociais e da religião na contemporaneidade, o campo imagético na música gospel 

e de que maneira este influencia na mudança dos paradigmas imagético-estéticos utilizados 

pelas produtoras fonográficas em seu marketing religioso para a comercialização da música 

gospel no mercado da música evangélica brasileira, procurando identificar na produção, 

divulgação e comercialização de CDs e DVDs, sites e revistas, os aspectos imagéticos que são 

mimeticamente construídos para alimentar uma �cultura gospel� 
1 que está profundamente 

relacionada a outro tipo de cultura: a cultura do consumo e do entretenimento. 

 Num primeiro momento, visando uma melhor compreensão do leitor em relação aos 

elementos imagéticos que serão apresentados, a dissertação discorre sobre algumas teorias 

que analisam e conceituam a imagem no intuito de aprofundar a observação do campo 

religioso evangélico, que também é marcado pela derrocada de elementos visuais na 

contemporaneidade. 

  Para isso, cabe-nos destacar que não se trata de um processo estritamente linear na 

evolução e utilização das imagens no contexto religioso. Consequentemente torna-se 

necessário um pequeno mergulho nas primeiras expressões visuais no cristianismo para 

observarmos as representações e os processos iconográficos na cristandade, percebendo como 

estas influenciaram no surgimento dos símbolos e logomarcas das denominações protestantes 

a partir dos séculos XIX e XX, permanecendo muito presentes na contemporaneidade. 

Objetivamente, a proposta do pesquisador não visa analisar sucintamente a ampla e complexa 

história da iconografia cristã, mas contribuir com elementos que nos deem embasamento para 

uma discussão sobre as produções imagéticas na contemporaneidade. 

 A partir dos conceitos imagéticos e de uma base iconográfica cristã, prosseguiremos 

nossa análise com base nas primeiras representações de imagens impressas nos LP´s no 

contexto da música evangélica brasileira da década de 1960, discorrendo sobre os primeiros 

cantores e cantoras e suas composições visuais que se destacaram neste período, observando 

os elementos do corpo que eram utilizados e permitidos para a constituição de um imaginário 

evangélico. Juntamente com isso, o surgimento da música cristã contemporânea a partir da 

                                                
1 Posteriormente será explicado, com maior profundidade o termo cultura gospel e suas implicações no cotidiano 

dos evangélicos no Brasil. Algumas conceituações ajudarão a analisar o contexto em que a música gospel está 

inserida e de que forma ela contribui para o crescimento de outros nichos de mercado. 
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década de 1970, apresenta informações que possibilitam uma melhor visibilidade dos 

paradigmas, das transitoriedades que permearam a música evangélica e as representações 

simbólico-visuais que sustentavam esses modelos. Nesse período há uma inserção dos 

elementos visuais do cotidiano, da natureza e do campo, acompanhado de uma reflexão sobre 

os valores que adentravam das importações visuais estadunidenses, surgindo alguns grupos 

evangélicos questionando os modelos que se instauravam em terras brasileiras.  

 Contrapondo-se à expansão da música e dos diversos ritmos e estilos musicais que 

adentravam as instituições religiosas, no final deste primeiro momento, visualizaremos que 

especificamente o rock, sofre um rechaço maior por parte das instituições religiosas neste 

contexto. O que não impediu que este mercado crescesse ininterruptamente.  

 Em um segundo momento, a pesquisa analisa os conceitos de imagens construídos do 

mercado secular que antecederam à explosão da música gospel no Brasil, e como essas 

construções alimentaram de forma mimética, a expansão de um imaginário evangélico 

voltado para as inovações que o gospel inseriu no contexto religioso como, por exemplo: as 

bandas gospel, o surgimento das �marcas� evangélicas por intermédio da transição dos 

chamados líderes de louvor e adoração para o mercado, o uso da tecnologia na produção 

visual e o surgimento dos �artistas solo� no gospel. Os mimetismos nas capas e a construção 

do paradigma gospel são apresentados nesse contexto, ao percebermos que o mercado 

evangélico brasileiro se estabeleceu a partir da tríade: música, mídia e marketing, que deu o 

tom do mercado evangélico na produção dos seus grupos que foram crescendo no contexto 

brasileiro, através da instrumentalização midiática e tecnológica. Com isso, os chamados 

�ministérios de louvor e adoração�, iniciam seus processos de transição para projetarem seus 

líderes em direção a uma configuração mais individualista como promoção de novas marcas 

para o mercado fonográfico.  

 Tendo como pano de fundo a Cultura Gospel, num momento final a dissertação 

transcorre no intuito de observar e identificar os mecanismos que corroboraram para a 

construção e implementação dos novos paradigmas imagético-estéticos que surgiram no 

processo de crescimento da música gospel no Brasil. Além das produções visuais de CDs e 

DVDs, poderemos perceber que os �artistas� gospel ampliaram os horizontes por intermédio 

das inovações visuais e do crescimento meteórico dos veículos de comunicação de massa 
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como a internet. Somam-se a isso, os grandes �shows gospel�, eventos de premiações e 

também feiras destinadas ao público evangélico que promovem os produtos destes �artistas�.  

 Sendo assim, fica visível, de que forma esses mecanismos imagéticos são legitimados e 

como se aliam a um imaginário construído para o consumo e o entretenimento. Para isso, a 

pesquisa caminhou em diálogo com outras áreas de conhecimento, tais como a antropologia 

visual, comunicação e marketing, especialmente por entender que uma análise mais 

abrangente da imagem na música gospel seriam necessários outros aspectos do sujeito 

religioso, além da compreensão dos elementos psicossociais como desejo e consumo, como 

culturais, econômicos e consequentemente teológicos. 
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I � IMAGEM E CORPO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

 

 

 Este capítulo tem como foco a imagem na contemporaneidade. Portanto, a proposta da 

dissertação sugerida �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, terá como eixo principal a análise das imagens 

produzidas pelo mercado da música evangélica visando perceber as alterações do corpo 

refletidas nos elementos imagético-estéticos que estão em amplo desenvolvimento neste 

segmento, tendo como recorte a música chamada gospel
2 no Brasil. 

 A imagem, desde o surgimento da humanidade está relacionada intrinsecamente ao 

campo religioso, passando por diversas formatações. Tais construções imagéticas surgidas 

desde as primeiras artes rupestres perpassando por toda a história da arte corroboraram 

também para o surgimento da iconografia cristã, culminando num instrumento importante 

para a compreensão dos elementos histórico-culturais e teológicos na contemporaneidade.  

                                                
2 Expressão relacionada à música evangélica popularizada no início dos anos 90 no Brasil. Este assunto será 

aprofundado posteriormente. 
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 Este aprofundamento da análise incorporar-se-á junto aos elementos da música 

evangélica
3 e mais especificamente ao objeto proposto desta dissertação - a música gospel - 

que é a representante massiva na produção de imagens para o mercado evangélico através de 

mídias como o CD e o DVD. 

 

 

1.1 - Um olhar para a imagem 

 

 A palavra imagem proveniente do latim imago refere-se a uma representação visual. Na 

Grécia Antiga, o vocábulo utilizada para expressar imagem era o eidos que tem como raiz 

etimológica o termo idea ou eidea considerando o termo ideia como sendo uma projeção de 

nossas mentes.  

 

 

Fig. 1 - O Pentatlo4 

 

 A imagem pode ser tudo que conduz o nosso olhar direcionando-o através da 

capacidade ótica para a visualização, podendo ser de forma direta ou indireta, através da 

percepção consciente daquilo que se vê ou inconsciente como parte daquilo que vemos 

automaticamente em nosso campo visual. Todo o universo de informações que se apresentam 

à visão humana e é absorvido por ela está compreendido como imagem. 

                                                
3 O termo evangélico está sendo utilizado com base na definição de Magali Cunha por compreender que é a 

terminologia mais utilizada como referência aos cristãos não católicos no Brasil. Esse título caracteriza e dá 

identidade para estabelecer uma autoidentificação com os demais cristãos de outras denominações. Não 

pretendemos discutir as tipologias dos cristãos não católicos, mas sim inserí-los numa categorização que abarca 

todas as produções musicais e imagéticas do contexto brasileiro, ampliando a gama de expressões cristãs a serem 

analisadas. Ver: CUNHA, M. N. A explosão gospel: um olhar das ciências humanas sobre o cenário evangélico 

no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad X: Instituto Mysterium, 2007. p. 13. 
4 Fonte: http://olimpia776.warj.med.br/img/img-pentatlo.html 

http://olimpia776.warj.med.br/img/img-pentatlo.html
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 Como expressão visual a imagem compreende inúmeros mecanismos de assimilação, 

processamento de informações e decodificações destes elementos que visualizamos no olhar. 

Sobre este processo Jacques Aumont afirma:  

Assim, a percepção visual é o processamento, em etapas sucessivas de uma 

informação que nos chega por intermédio da luz que entra em nossos olhos. 

Como toda informação, esta é codificada � em um sentido que não é o da 

semiologia: os códigos são, aqui, regras de transformação naturais (nem 

arbitrárias, nem convencionais) que determinam a atividade nervosa em 

função da informação contida na luz
5 

 

 A imagem tem como conceito-chave na semiótica o sentido de representação. Esta  

forma toma força no período medieval, com o surgimento das discussões sobre os signos, 

símbolos e imagens.  

 Atualmente o conceito passa pelo viés da ciência cognitiva e suas representações 

analógicas, digitais e na relação com suas representações mentais. O uso e a conceituação das  

imagens divide-se através das diversas representatividades e simbolismos que possam ser 

analisados e interpretados por uma produção visual, que nesta pesquisa se limita ao 

fotográfico.  

 

 

1.1.1 - A imagem como representação visual: a fotografia 

 

 O mundo das imagens segundo Santaella & Noth se divide em praticamente dois 

domínios: 

 O primeiro é o domínio das imagens como representações visuais: 

desenhos, pinturas, gravuras, fotografias e as imagens cinematográficas, 

televisivas, holo e infográficas pertencem a este domínio. Imagens, nesse 

sentido são objetos materiais, signos que representam o nosso meio 

ambiente visual. O segundo é o domínio imaterial das imagens na nossa 
mente.6 

 

                                                
5 AUMONT, J. A imagem. Campinas: Papirus, 2002.p.22. 
6 SANTAELLA, L. & NOTH, W. Imagem: Cognição, semiótica, mídia. Editora Iluminuras, São Paulo, 2001. p. 

15. 
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 Neste primeiro domínio, por onde caminham as composições fotográficas, por possuir 

um caráter polissêmico, a imagem é experimentada a partir do olhar para estas representações.  

 A fotografia como uma representação imagética é parte de um processo resultante de 

um dispositivo fotográfico, sendo uma impressão luminosa sensibilizada por cristais de prata 

que reagem à variação da luz emitida ou refletida por fontes que são situadas à distância. Ela é 

um médium, um meio pela qual representamos visualmente.  

 Neste sentido a fotografia pertence a uma categoria simbólica, sendo singular, 

acontecendo num único momento, em um tempo determinado e sempre apontando para uma 

situação referencial. Atualmente possuímos duas formatações fotográficas: as fotos analógicas 

construídas a partir da entrada da luz em uma película fotográfica, ou através de câmeras 

digitais onde se processa a imagem em formato digitalizado, dispensando assim o 

procedimento de revelação.  

 As funcionalidades da fotografia são múltiplas como afirma José Ribeiro:  

Como dispositivo e acto fotográfico que permite conhecer o fazer 

fotográfico, o processo, a gênese fotográfica; como resultado desse 

processo, ou seja, como imagem fotográfica � representação ou semelhança 

com o real; como um sistema complexo de escolhas < culturais> anteriores 
e posteriores ao acto fotográfico; Como uso social e processo social.

7 
 

 Outro aspecto que também incorpora a imagem fotográfica,  segundo Ribeiro, consiste 

nos sistemas de escolhas que antecedem o ato fotográfico, o antes e o depois da foto, fato esse 

que implica nas decisões a serem tomadas sobre os instantes ideais para a composição da foto 

e após isso os mecanismos que fazem parte do pós-ato.   

 Nesta fase, se pergunta por um tema para a foto, os tipos de instrumentalização 

utilizadas como câmeras, lentes, tempo de exposição, a melhor tomada de vista e o instante 

decisivo para o ato fotográfico, além de elementos que são estritamente ligados ao ato 

fotográfico como a pose, olhares, expressões corporais, elementos simbólicos inseridos na 

cena fotográfica além de composições ligadas aos aspectos fotogênicos e estéticos.  

 A continuidade deste processo na fotografia se dá no depois do ato fotográfico, 

relacionando os tipos de tratamento e filtros que esta foto obterá. Desde um tratamento digital 

                                                
7 RIBEIRO, J. S. Antropologia visual � Da minúcia do olhar ao olhar distanciado. Edições Afrontamento, 

Lisboa, 2004. p. 24. 
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utilizado por profissionais na edição e retoques de imagens
8, como os suportes (papel, tipo de 

papel), redes de distribuição e difusão, elementos da moda, da arte, nas reportagens. 

 Estas diversas formas de representação imagética e simbólica possuem características de 

análise que nos remetem à pergunta sobre os mecanismos utilizados pelas produtoras 

fonográficas gospel, nas produções de imagens para a divulgação de CDs e DVDs, através 

destes princípios, gerando imagens que penetram pelo campo visual formando um outro tipo 

de imagem no interior de nossa mente. Para isso, nos é necessário compreender um outro 

domínio que as imagens geram, não somente no campo visual, mas na subjetividade da mente 

humana. 

 

 

1.1.2 � O mundo imaterial das imagens 

 

 O domínio imaterial nos alerta que o uso da palavra imagem não pode estar preso  

somente às coisas que são perceptíveis pela visão, mas que há um mundo subjetivo de 

imagens mentais que criamos. Neste conjunto de imagens interiores e imateriais, através da 

experimentação em um mundo impossível de visualizar, como os sonhos ou criações 

imagéticas em nossa mente, surge o que denominamos de imaginário. Este campo é 

alimentado constantemente pelas aquisições visuais assimiladas desde os primeiros dias de 

vida irrigando a mente com elementos visuais que, segundo Ivan Bystrina, compõem esta 

segunda realidade
9.  

 Segundo Alberto Klein, este imaginário tem sua visibilidade nos objetos da arte e da 

religião através de pinturas, esculturas e desenhos representando o mundo imaterial de nossa 

mente e inconsciente como afirma: �A imaginação humana não se prendeu a uma virtualidade 

mental, mas se inscreveu visivelmente, através do espetáculo da magia, da religião e da arte, 

                                                
8 Atualmente o software Adobe Photoshop da Adobe System fundada em 1982,  tornou-se uma das ferramentas 
mais conhecidas na área de edição de imagens. Nos capítulos posteriores, a discussão sobre retoque de imagens 

será retomada à luz das fotografias produzidas pelas produtoras fonográficas da música gospel. 
9 BYSTRINA, Ivan. Tópicos de semiótica da cultura. São Paulo: editado pelo Centro Interdisciplinar de 

Semiótica da Cultura do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica (PUC-SP) 1995. Apud: 
KLEIN, A. Imagens de culto e imagens da mídia. Interferências midiáticas no cenário religioso. Porto Alegre: 
Sulina, 2006.p. 39. 
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em nossa realidade. Assim, devemos reconhecer a dupla natureza das imagens criadas pelo 

homem: mental e material.�10 

 As duas dimensões do olhar para a imagem são fundamentais para a compreensão do 

fenômeno da música gospel, pois é através da produção fotográfica que os elementos são 

trabalhados para a apresentação de um produto final que possa atingir tanto o aspecto visual-

sensível, como o subjetivo, gerando a imagem construída a partir de um olhar fotográfico que 

opera diretamente na formação sistêmico-simbólica de um observador o que mais tarde 

passaremos a nomear de consumidor gospel.  

 

 

1.1.3 � A imagem na iconografia cristã 

 

 A palavra iconografia11 é composta pelas palavras ícone (eikon no grego) e ídolo 

(eidolon), que significa qualquer espécie de imagem ou retrato; um simulacro. A imagem nas 

concepções dos templos cristãos representa em sua origem elementos relativos à sua estética, 

às representações de poder e função.  

 Durante o decorrer da história, as imagens iconográficas participaram e permanecem 

presentes nas diversas religiões. Sua utilização acontece como símbolos de adoração, espanto, 

temor, medo, fúria e zombaria; sabe-se que a iconografia não se limita ao Cristianismo, aliás, 

está presente em práticas cúlticas anteriores a ele, como: �cultos pagãos em Roma, na Grécia, 

no Egito, onde posteriormente o Cristianismo se torna religião predominante, nos mostram em 

abundância práticas relativas à adoração de imagens. Em Roma, por exemplo, o próprio César 

deveria ter sua imagem venerada pelos seus súditos.� 
12.  

                                                
10 KLEIN, A. Imagens de culto e imagens da mídia. Interferências midiáticas no cenário religioso. Porto Alegre: 
Sulina, 2006.p.40. 
11 (Gr: eikonographía) a arte de representar por imagens; segundo dicionário Michaelis em: 

http://michaelis.uol.com.br/.  
12 KLEIN, A. Imagens de culto e imagens da mídia. Interferências midiáticas no cenário religioso. Porto Alegre: 

Sulina, 2006.p. 49. 

http://michaelis.uol.com.br/.
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 O crescimento das imagens na história cristã, sempre sofreu altos e baixos por entrar em 

conflito com a teologia judaica que expressamente proibia qualquer representação imagética 

de Yahweh - �Não farás para ti imagem
13 esculpida�14.  

 Entretanto, nas representações icônicas há um nutrimento muito maior que as palavras, 

pois lidamos com a experiência visual, com o imaginário e com o desejo. Estes três elementos 

são importantes para a fundamentação e compreensão dos eventos que acontecem na 

multiplicidade imagética da música evangélica brasileira.  

 Alguns dos ícones da antiguidade que representam o período iconográfico da religião 

surgem em meados do século VII, numa representação do Cristo Pantocrator (Aquele que 

tudo rege) e de Maria segurando o menino Jesus, chamado de Hodegetria ou Guia (Ela quem 

mostra o caminho), considerada pela tradição cristã uma das mais antigas representações 

imagéticas. 

                                               

  Fig. 2 � Pantocrator15          Fig. 3 - Hodegetria16 

 

 Estas representações tinham em seu contexto uma profunda influência sobre o povo, 

que as veneravam, mas por outro lado isto gerava sérios problemas no campo teológico. O 

pensamento dos teólogos estava em certo aspecto, distanciado do povo, não sendo mais 

possível negar a força que estes ícones possuíam.  

 E é neste contexto que o monge agostiniano e o posteriormente reformador protestante 

Martinho Lutero, se contrapõe à iconoclastia e ao tratamento dado às imagens: �Ao seguir 

                                                
13 Em algumas traduções da Bíblia como a da TEB � Tradução Ecumênica da Bíblia, em lugar do termo imagem, 

lê-se ídolos. 
14 A Bíblia de Jerusalém. Sociedade Bíblica Católica Internacional e Paulus. 1994.  Livro do Êxodo, cap.20, 4.  
15 Fonte: http://www.swordofthespirit.net/bulwark/jan09p8.htm.  
16 Fonte: http://www.poland.gov.pl/La,cultura,polaca,2459.html.  

http://www.swordofthespirit.net/bulwark/jan09p8.htm.
http://www.poland.gov.pl/La,cultura,polaca,2459.html.
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essas leis, eles se desfazem das imagens materiais enquanto enchem seus corações de 

ídolos.�
17 

 Este problema perduraria até no Renascimento onde os aspectos estéticos tomam força 

nas expressões artísticas e começam a transpor os portões da igreja. Em virtude disso, Lutero 

adota uma postura mais tolerante em relação às imagens ao perceber que surgiam dois grupos 

distintos de produções imagéticas: as imagens de religião e as imagens da arte como coloca 

Hans Belting: �O grande reformador foi bem capaz de distinguir entre matéria de religião e 

matéria da arte.� 18 

 A preocupação mais intensa sobre o uso da imagem entre os reformadores surge em 

Zwínglio, que através de sua postura teológica comanda a eliminação de  todos os ídolos e 

imagens nas igrejas de Zurique por intermédio do Conselho da cidade que durou treze dias. 

O Conselho designou a tarefa a um grupo de doze homens, entre eles 
pedreiros, carpinteiros e um arquiteto, liderados por Zwínglio, Engelhard e 

Jud. Esta comitiva, para evitar distúrbios, trancava as portas das igrejas para 

realizar, tranquilamente o trabalho de limpeza das igrejas. Assim, os murais 
foram raspados, as pinturas queimadas e as estátuas destruídas. Nenhum 

vestígio foi deixado depois de pintarem as paredes de branco. Nem mesmo 

os crucifixos, para os quais o reformador suíço, reservava tolerância.
19 

 

 Como o encaminhamento dado pelos teólogos reformistas pretendia direcionar a igreja 

as suas origens, optaram pela supressão das imagens aproximando-se do judaísmo, que tem 

como sustentáculo de sua teologia a valorização da palavra.  Efetivamente, o protestantismo 

caminhou durante séculos sob a ótica da palavra, especializando-se no seu uso e caminhando 

na tradição de grandes pregadores.   

 Já em Calvino, a imagem não era proibida, mas afirmava que as representações visuais 

não feriam os aspectos divinos desde que elas renunciassem a pretensão de representá-lo, 

como afirma: �Não levo meu rigor, meus escrúpulos ao ponto de achar que não devamos 

                                                
17 KLEIN, A. Imagens de culto e imagens da mídia. Interferências midiáticas no cenário religioso. Porto Alegre: 
Sulina, 2006.p. 67. 
18 Todas as citações deste livro são traduções do autor desta dissertação: �The great Reformer was thus well able 
to distinguish between matters of religion and matters of art� in: BELTING, H. Likeness and presence: a history 

of the image before the era of art. Translated by Edmund Jephcott. The University of Chicago Press. Chicago, 
1994.p. 470. 
19 KLEIN, A. Imagens de culto e imagens da mídia. Interferências midiáticas no cenário religioso. Porto Alegre: 
Sulina, 2006.p.70. 
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tolerar imagem alguma; mas, na medida em que a arte de pintar e de esculpir são dons de 

Deus, o que reivindico é que o uso de tais dons se conserve puro� 
20.  

 Ele também concordava que a verdadeira imagem de Deus é a palavra. Para Calvino, a 

fé e as profecias seriam o único retrato concebível, um retrato �cifrado� que só poderia ser 

lido por intermédio da graça divina. A arte passou a ser legitimada a partir de sua utilização 

como manifestação da presença divina na pessoa: �A natureza é também atravessada pelo 

divino, mas como um �meio exterior�, inferior à consciência� 
21. 

 A partir da crise do Protestantismo com as imagens, sua prática litúrgica foi direcionada 

basicamente na utilização dos cânticos, leituras, orações e sermões que visavam um estímulo 

somente auditivo, percebendo nisso que o Protestantismo procurava romper com a força dos 

ícones do Catolicismo Romano.  

 Ao adentrar os séculos XVIII e XIX, as imagens permaneciam com uma função 

limitada quanto às suas representações visuais no Protestantismo, numa tentativa de distinguir 

suas representações das Católicas Romanas. Com isso, os templos protestantes ocuparam o 

foco artístico de suas representações. O divino não teria uma imagem nem uma forma 

corpórea representada, mas teria uma casa bela e suntuosa que representasse sua grandeza 

diante dos seres humanos. 

                                   
Fig. 4 e 5. Primeira Igreja Presbiteriana, Milledgeville Geórgia, 1904

22. 

 

                                                
20 BESANÇON, Alain. A imagem proibida. Uma história intelectual da iconoclastia. Rio de Janeiro, Bertrand 
Brasil, 1997. p. 304. 
21 Idem. p. 320. 
22 Disponível em: http://church-religion.blogspot.com/. Acesso em: 28/12/2009. 

http://church-religion.blogspot.com/.
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 Com o desenvolvimento do Protestantismo na América do Norte, as representações 

visuais a partir do século XX permaneciam limitando-se às produções arquitetônicas dos 

templos, vestuários litúrgicos e nos surgimentos das logomarcas evangélicas. 

                                                       

Fig.6. Logo Metodista Unida Estadunidense23               Fig.7. Logo Presbiteriano Estadunidense24 

 

 Posteriormente com a chegada do Protestantismo ao Brasil no início do século XIX, o 

contexto evangélico brasileiro conservou essas postulações e representações visuais do 

Protestantismo estadunidense, tanto dentro das igrejas, como na posição doutrinária de 

repúdio às influências seculares e consequentemente artísticas da sociedade moderna. 

 Cabe, no entanto compreendermos como estes elementos e seus símbolos, colaboraram 

para o processo de resgate do uso da imagem no contexto evangélico. Portanto, iremos refletir 

sobre o visual e o imaginário destas representações no contexto da música evangélica 

brasileira para um aprofundamento do tema. 

 

 

1.2 � Imagem e Corpo na música evangélica brasileira 

 

 

1.2.1. As influências imagéticas no imaginário evangélico  

 

 Pensando no sentido de construção do imaginário evangélico, cabe destacar uma 

imagem que durante algumas décadas foi bastante presente na casa de muitos fiéis, servindo 

                                                
23 Disponível em: http://www.mena-ar.com/Churches/methodist.htm. Acesso em 28/12/2009. 
24 Disponível em: http://www.wrpcarts.org/workshops.html. Acesso em 28/12/2009. 

http://www.mena-ar.com/Churches/methodist.htm.
http://www.wrpcarts.org/workshops.html.
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como regulador moral e ético. Era um quadro chamado �Os dois caminhos�, mas também 

conhecido por alguns como � O caminho largo e o caminho estreito�. 

 

Fig. 8 � Os dois caminhos25 

 

 Na construção imagética do quadro �Os dois caminhos�, logo à entrada do caminho 

largo encontra-se a deusa romana Vênus (sua equivalente grega Afrodite), representante do 

amor e da beleza, juntamente com o deus Baco (equivalente grego Dionísio) deus do vinho e 

do prazer em busca de uma vida hedonista guiada pelos instintos humanos. O cristão deveria 

ter uma posição de negação e de repúdio a este percurso mundano ignorando os sentimentos e 

a preocupação com o corpo, mais expressamente no sentido da estética e da chamada 

�vaidade�.  

                                                
25 Este quadro surge na Alemanha em 1860, feito por Charlotte Reihlen, possivelmente ela foi inspirada por uma 
versão anterior de 1817. Sua concepção foi fortemente inspirada no livro �O peregrino� de 1667, alcançando 

10.000 cópias impressas na Holanda em 1867. A versão acima chega ao Brasil no Século XX e passa a ser 

difundida a partir de 1930 pela Casa Editora Presbiteriana.  
Disponível em: http://pointrhema.blogspot.com/2009/05/antigo-quadro-os-dois-caminhos-onde.html 

http://pointrhema.blogspot.com/2009/05/antigo-quadro-os-dois-caminhos-onde.html
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 Mais adiante no caminho, os elementos associados à vida social como o teatro, as salas 

de concerto musical e os salões de jogos, elementos estes que compunham práticas 

relacionadas à diversão, mas que eram considerados profanos, impensáveis de pertencerem às 

práticas cristãs usual dos seus fiéis. Os que seguem o caminho largo �buscam apenas aquilo 

que o �mundo� pode oferecer: a bebida, a dança, o jogo e o sexo�
26.  

 As roupas daqueles que seguem o caminho largo são elegantes, de classes abastadas, 

possuidoras de riquezas na vida, em contrapartida os seguidores do caminho estreito se 

vestem de forma simples, desprendidos dos recursos estéticos e da moda do �mundo�. O 

caminho que conduzia à perdição é constantemente representado pela contemporaneidade e 

pela urbanização culminando num final de chamas e destruição.  

 O caminho cristão denota uma associação ao mundo rural, bucólico, sem qualquer tipo 

de participação em atividades da vida social relacionada as práticas �mundanas� do outro 

caminho. O percurso é pautado na vida devocional de oração, reflexão bíblica e no altruísmo, 

obtendo ao final da caminhada a recompensa; chegar à �cidade celestial�. Em todo o tempo 

observando os dois caminhos está o �olho que tudo vê�, representando a trindade que observa 

a todos.  

 Para Rubem Alves27, esta representação é uma das poucas expressões visuais no meio 

protestante e com grande expressão simbólica na formação ética, moral e religiosa dos 

cristãos deste período. Estas representações exerceram uma grande influência no imaginário 

religioso, pois a vida cristã era limitada à vida na igreja e na guarda do domingo. Entre outras 

práticas, pregavam a abstinência alcoólica, ao fumo e de qualquer participação em atividades 

que envolvessem o corpo, tais como danças, festas religiosas ou populares além de cinemas e 

música.   

 O desprezo à corporeidade permeava o discurso e consequentemente a produção de 

imagens, pois �acreditavam que assim estariam �mostrando ao mundo� que tinham a Jesus 

como único Senhor de suas vidas�. 28  

                                                
26 ALVES, R.A. Protestantismo e repressão. São Paulo: Ática, 1982. p.132. 
27 Idem. p. 132-133.  
28 CUNHA, M. N. A explosão gospel: um olhar das ciências humanas sobre o cenário evangélico no Brasil. Rio 

de Janeiro: Mauad X: Instituto Mysterium, 2007. p. 42. 
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 Assim a representação icônica dos �dois caminhos� determinou um dos paradigmas que 

mais influenciou a construção teológica e sociológica do imaginário religioso nas décadas de 

50, 60 e até o presente, pois ainda em muitos grupos evangélicos, mais especificamente 

pentecostais, as práticas relacionadas ao caminho largo como dança, teatro, cinema que 

propiciam o entretenimento, diversão e prazer, ainda permanecem rechaçados pelos seus 

membros. Tal significado também se reflete nas representações da música evangélica 

brasileira e na produção visual de LPs como perceberemos adiante.  

 

 

1.2.2 � A música evangélica na década de 1950 e 1960. 

 

 As primeiras produções evangélicas brasileira têm seu início a partir da década de 50. É 

nesse período que surgem os primeiros cantores, cantoras e grupos de música evangélica que 

influenciados pelo gospel estadunidense, iniciaram seus trabalhos paralelamente à hinódia 

protestante tradicional. 

 A renovação musical deste período começa a alterar o modo de cantar nas igrejas e 

promove o surgimento dos primeiros materiais fonográficos, juntamente com a produção de 

imagens para as capas dos recém-chegados LPs (Long Plays).  

 Neste período, aparecem alguns dos importantes representantes da produção musical da 

época. Primeiramente o pastor e cantor batista Feliciano Amaral
29, que produziu o primeiro 

realizou a primeira produção evangélica no Brasil em 1948, num acetato de vinil em 78 RPM 

com a música �Sou Forasteiro aqui�. Sua produção musical conta com mais de 25 discos 

gravados e hoje, aos 89 anos, Feliciano Amaral recebeu o prêmio do Guiness Book
30 como o 

cantor evangélico há mais tempo em atividade no mundo. 

 No ano de 1958 surge o cantor batista Luiz de Carvalho. Cantor profissional, entoava 

boleros e samba-canção na noite e logo após sua conversão, inseriu-se na música cristã.  �Eu 

achava que era algo conflitante. Quando surgiu a possibilidade de gravar um trabalho cristão, 

                                                
29 Seu primeiro trabalho não havia título, somente o número de série 35001 que continha dois hinos do Hinário 

Cantor Cristão. 
30 O Guinness World Records é uma publicação anual que cataloga diversas categorias do setor de recordes 

mundiais. 
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aceitei o desafio�31. Em seguida surge o lançamento do seu primeiro LP � �Boas Novas� 

produzido de forma independente. Mais tarde filia-se à gravadora Bom Pastor e não demorou 

muito para alcançar uma grande produção fonográfica que já superava o número dos 100 mil 

exemplares como mostra a revista Isto É de 1984: 

Carvalho integra a extensa galeria de artistas que ativam uma substanciosa 
fatia do mercado fonográfico brasileiro � a dos discos religiosos. São cerca 

de quarenta gravadoras, algumas mais poderosas como a Bom Pastor, da 
qual o barítono Carvalho é contratado. Com sede em São Paulo, a empresa 

mantém sessenta cantores em seu cast e dinamiza as vendas com o auxílio 

de um organizado sistema de mala direta, controlado por computador.�32 
 

 Atualmente sua obra já passou dos 70 discos entre LPs e CDs e hoje, já na geração dos 

shows, consta nos seus créditos um DVD.  

                             
      Fig. 9 � Luiz de Carvalho - LP Boas Novas33           Fig. 10 � Feliciano Amaral - Jesus Companheiro34          

 

 Como os primeiros representantes deste segmento, a relevância da imagem evangélica 

para a época colaborava para uma formação do imaginário cristão. A partir destas imagens 

fotográficas, percebemos em sua produção uma estética preocupada com os valores dos 

evangélicos deste período.  

                                                
31 Entrevista disponível no site: http://www.eclesia.com.br/revistadet1.asp?cod_artigos=255. Acesso em: 28 de 
novembro de 2009. 
32 Revista Isto É 25/07/84, p. 48 In: BARROS, L. M De. A canção de fé no início dos anos 70: Harmonias e 
dissonâncias. 1988. Dissertação de Mestrado, São Bernardo do Campo � São Paulo, Instituto Metodista de 
Ensino Superior.  
33 Fonte: http://marcosgospel.blogspot.com/2009/10/luis-de-carvalho-volume-1-1958.html 
34 Fonte: http://www.pentecostalnet.com/2009_09_01_archive.html 

http://www.eclesia.com.br/revistadet1.asp?cod_artigos=255.
http://marcosgospel.blogspot.com/2009/10/luis-de-carvalho-volume-1-1958.html
http://www.pentecostalnet.com/2009_09_01_archive.html
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 A composição visual era objetivamente de terno e gravata, cabelos curtos, rostos 

barbeados ou de bigode; já a barba não era permitida pela maioria das lideranças, pois era 

associada ao desleixo e à vida desregrada. Neste aspecto, a ética protestante era muito 

restritiva e em alguns aspectos severa em relação aos chamados �usos e costumes� da vida 

cotidiana. 

 Como citamos anteriormente na figura 8, o quadro �Os dois caminhos� refletido no 

imaginário cristão proporcionou uma profunda alteração na representação da música 

evangélica brasileira e na produção visual de LPs como podemos perceber em �O Rei está 

voltando� de Luiz de Carvalho: 

 

          Fig. 11 � LP - O Rei está voltando
35          Fig.12 � Ampliação Capa �O Rei está voltando� 

 

 A imagem mostra-nos um mimetismo com o quadro �os dois caminhos� demonstrando 

afirmativamente, a adaptação e a assimilação de um imaginário teológico dicotômico na fé 

cristã, mais uma vez associada ao risco da contemporaneidade e das transformações sociais 

das grandes cidades, pois elas tornaram-se o habitat da degradação e da perdição.  

 A salvação permanecia na vida simples do interior, onde distante dos perigos e das 

influências da cidade grande, a vida religiosa poderia ser vivida sem tantas ameaças.  Na 

cidade residem os perigos que conduzem os crentes à perdição; contrapondo a vida distante e 

                                                
35 Fonte: Arquivo Pessoal 
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ascética que os moradores do campo vivenciam ao se resguardarem das ameaças do mundo 

contemporâneo. 

 O contato com as novidades que a cidade apresentava era caracterizado no imaginário 

evangélico como artimanhas malignas para retirarem os cristãos ou �santos� da presença de 

Deus. Pois, a vida cristã nesta representação limitava-se à tríade: Família, Trabalho, Igreja, 

distanciando-se das diversões e dos atrativos que a cidade poderia proporcionar.  

 Na figura 8, o recorte destaca o padrão do vestuário e da estética que predominavam no 

imaginário evangélico: o homem veste terno e gravata, cabelo curto e bigode e as mulheres de 

vestido, sendo conduzida a olhar para a aparição do Cristo-Rei por intermédio do homem, 

retratando uma concepção masculina onde o homem é o �guia espiritual�, reforçando o  

pensamento teológico vigente que �a cabeça da mulher é o homem�
36. 

 As mesmas chamas que finalizam a condenação dos seguidores do caminho largo da 

imagem, reaparecem no contexto do final dos tempos. A cidade modernizada, a promotora do 

mal, com sua grande concentração de edifícios é consumida pelas chamas enquanto os fiéis ao 

Cristo aguardam sua redenção nas montanhas.   

 No campo é que Deus habitava na concepção da capa; os anjos voltam para buscar 

aqueles e aquelas que estão distantes do mundo e das práticas mundanas que distanciam e 

desvirtuam os crentes: �Para não serem contaminados e corrompidos pelas coisas, paixões e 

interesses do mundo, os líderes pentecostais procuram imprimir na conduta dos fiéis, desde a 

conversão, normas e tabus comportamentais, valores morais, usos e costumes de 

santificação.� 
37 

 A letra do cântico que dá nome ao LP - �O Rei está voltando�, colabora conjuntamente 

com a imagem para um sentimento escatológico que permeava o imaginário dos cristãos deste 

período. Sua letra apresenta elementos que afirmam a �volta iminente do Senhor�, entretanto, 

de maneira paradoxal a poesia compõem-se de elementos basicamente da vida urbana e do 

trabalho: 

O Rei está voltando (Glenn M. Alderfer) 
 
O Rei está voltando, o Rei está voltando 
A trombeta está soando, o meu nome a chamar 

                                                
36 I Co. cap. 11,3. A Bíblia de Jerusalém. Sociedade Bíblica Católica Internacional e Paulus. 1994.   
37 MARIANO, R. Sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. São Paulo: Loyola, 1999.p.190. 



 

 

31 

O mercado está vazio, seu trabalho já parou 
O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou 
Os ceifeiros lá no campo, terminaram seu labor 
Toda Terra está em suspense, é a volta do Senhor 
 
O Rei está voltando, o Rei está voltando 
A trombeta está soando, o meu nome a chamar 
Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando 
Aleluias Ele vem me buscar 
 
Os vagões de trens vazios, passam ruas e quarteirões 
Aviões sem seus pilotos, voam para destruição 
A cidade está deserta, sua agitação parou  
Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou 
 
Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical 
Todo o céu está se abrindo, em um bem vindo sem igual 
Como o som, de muitas águas, nós ouvimos ecoar  
Aleluias ao cordeiro, nós chegamos para o lar 

  

 Paradoxalmente, a letra aborda os elementos como: mercado, trabalho, trens, aviões e a 

cidade, que são composições na maioria delas, representantes do contexto urbano. 

Contraditoriamente a imagem produzida da capa do LP - �O Rei está voltando�, apresenta a 

volta do Rei Jesus no campo, distante da cidade e dos itens citados na letra da música. 

 Outro nome de grande representação no meio musical foi o cantor e pastor batista Edgar 

Martins que com sua popularização na metade da década de 1960, também influenciou a 

música evangélica brasileira, refletindo um perfil de produção musical e imagética na mesma 

direção de Feliciano Amaral e Luís de Carvalho. 

 

Fig. 13 � Capa do LP - �Mocidade� de 1963
38 

                                                
38 Fonte: http://www.pentecostalnet.com/search/label/Edgar%20Martins 

http://www.pentecostalnet.com/search/label/Edgar%20Martins
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 Já no final da década de 60, surgem as primeiras mulheres dentro deste segmento 

musical evangélico. Uma das mais conhecidas no cenário deste período é a cantora de origem 

batista Denise de Carvalho, que ainda criança, inicia sua carreira obtendo o apoio do cantor 

Luiz de Carvalho, seu tio.  

 

Fig. 14 � Capa do LP � �Confiando Vencerei� 
39 

 

 Desde o inicio, Denise de Carvalho já se apresentava em igrejas e programações cristãs 

ingressando logo em seguida no mercado evangélico através do lançamento de seu trabalho 

�Confiando Vencerei�. Com a vivência no contexto evangélico, suas características não 

distanciam do perfil feminino da época.  

 O uso de cabelos longos, de vestidos ou saias, sem maquiagens ou qualquer outro tipo 

de acessórios caracterizam o paradigma da mulher evangélica: não dada à �vaidade�. Esse 

ascetismo de caráter distintivo da mulher evangélica simbolizava uma forma de resistir à 

imagem proibitiva da mulher �mundana� mantendo o padrão estético estabelecido pelas 

instituições religiosas, conservando assim a sua identidade religiosa e os valores morais: 

 [...] muitas delas donas de casa e domésticas, que nos cultos trajam suas 

melhores roupas: vestidos longos e sapatos de salto alto. Tamanho esmero 
pessoal, que paradoxalmente não deve revelar qualquer sinal de vaidade, 

cumpre a função de reverenciar a Deus no ato de adoração, ao se dirigir a 

Ele com aparência supostamente do Seu agrado�.
40 

 

                                                
39 Fonte: http://www.pentecostalnet.com/2009_07_09_archive.html 
40 MARIANO, R. Neopentecostais. Sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. São Paulo: Loyola, 1999. p. 
196. 

http://www.pentecostalnet.com/2009_07_09_archive.html
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 Também neste período como reflexo das importações imagético-culturais inseridas no 

contexto evangélico brasileiro, inicia-se a exploração do novo conceito que surgia nas 

concepções de fotografia: o close fotográfico. 

 Juntamente com o close fotográfico, o rosto como elemento corpóreo torna-se 

fundamental para a concepção deste conceito. Pois o rosto segundo Le Breton é a parte do 

corpo onde se condensam os valores mais elevados e relevantes. A cristalização da identidade 

e o reconhecimento por parte do outro se iniciam por ele. O rosto se altera, gera proximidade 

e intimidade, atrai e seduz.  O rosto transparece os sentimentos e em varias tradições é 

considerado um �revelador da alma�.  

 Neste aspecto, o close do rosto, não simplesmente retrata alguém, mas esse ser 

simbólico: �O corpo metaforiza o social e o social metaforiza o corpo. No interior do corpo 

são as possibilidades sociais e culturais que se desenvolvem.� 
41  

 O tamanho da imagem surge como um dos elementos fundamentais para determinar a 

relação entre as imagens e o seu espectador. É neste espaço que as imagens produzidas no 

meio evangélico estão sujeitas, como um objeto, às formatações  visando os interesses de seus 

produtores para um aprimoramento de novas técnicas,  destacando o cantor e cantora no seu 

meio e para o seu público. 

 A utilização do close no início das composições fotográficas para capas dos LPs surge 

no meio musical evangélico seguindo a influência do cinema estadunidense dos anos 20. O 

cinema havia transformado um efeito estético específico, que originalmente era uma inserção 

particular no dispositivo cinematográfico da película do filme, para uma tendência no ato 

fotográfico dos artistas.  

 Segundo Aumont, o close produz efeitos de ampliação na imagem do objeto visto como 

também transforma o sentido da distância gerando no espectador uma sensação de 

proximidade e de uma intimidade extrema, além de materializar o tato visual do indivíduo. 

�Em todos os casos, o close é visto como a imagem por excelência que gera uma distância 

psíquica própria do cinema, feita de proximidade, de sideração e de irredutível afastamento�
42 

                                                
41 LE BRETON, David.  A sociologia do corpo. 2 ed. Tradução de Sonia M.S. Fuhrmann. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2007.p. 70. 
42 AUMONT, J. A imagem. Campinas: Papirus, 2002.p.143. 
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 Com o uso do close fotográfico, os cantores e cantoras possuíam um mecanismo que 

proporcionava uma maior visibilidade, mas de certa forma, aumentava a responsabilidade  

com a imagem que eles representavam acerca das práticas usais dos evangélicos. De certa 

forma, como construção visual, este elemento tem certo paradoxo com a negação do corpo 

apresentada pelo pensamento teológico das igrejas evangélicas.  

 O estilo popular que passaram a adotar posteriormente, impulsionava os primeiros 

passos para o futuro rompimento com alguns preceitos do tradicionalismo evangélico. O que 

as imagens representam visualmente e na construção do imaginário evangélico denotam a 

importância e a representatividade simbólica que o corpo possui na formação teológica e 

prática dos fiéis, como aponta Le Breton: �Assim, o corpo não é somente uma coleção de 

órgãos arranjados segundo leis da anatomia e da fisiologia. É, em primeiro lugar, uma 

estrutura simbólica, superfície de projeção passível de unir as mais variadas formas 

culturais.�43 

 

 

1.2.3 � O surgimento da música cristã contemporânea 
44

 

 

 A partir dos anos 60 e 70 com a estabilidade das organizações paraeclesiásticas no 

Brasil, cresce o número de grupos evangelísticos envolvidos com acampamentos (retiros 

espirituais), congressos, missões em cidades e reuniões de estudo visando a formação de 

líderes para atuação nas igrejas e nos movimentos missionários. Juntamente com isso, o 

âmbito musical também é influenciado com essas mudanças de eixo no segmento evangélico. 

 A música diferenciava-se no ritmo, no instrumental e na composição das letras, que 

possuíam uma estrutura simples e de cunho apelativo visando um sentindo mais evangelístico. 

Nesse momento a juventude do início da música evangélica caminhava para uma ruptura com 

                                                
43 LE BRETON, D.  A sociologia do corpo. 2 ed. Tradução de Sonia M.S. Fuhrmann. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2007. p. 29. 
44 São poucos os trabalhos que abordam a conceituação da música evangélica brasileira surgida nos anos 70. A 
definição de música cristã contemporânea é compreendida a partir do conceito trabalhado por Sandro Baggio, 

diferenciando da música gospel estadunidense. O processo de importação pelas organizações paraeclesiásticas no 

Brasil e do movimento de Jesus é que caracterizam este movimento musical em terras brasileiras. Cf.: BAGGIO, 
Sandro. Revolução na música gospel: um avivamento musical em nossos dias. São Paulo, Exodus.1997. p. 51. 
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as questões fundamentais que compunham a estética  tradicional e identitária que associava-os 

aos antigos costumes ético-morais do protestantismo brasileiro. 

 Algumas práticas do tradicionalismo protestante eram abandonadas em detrimento de 

uma nova prática comportamental religiosa que valorizasse elementos musicais, do corpo e da 

imagem visual, como parte de uma preocupação da imagem pessoal. 
45  

 O contexto de uma �importação imposta� dos modelos estadunidenses segundo Laan 

Barros46, favoreceu a formação de uma postura mais preconceituosa em relação às 

manifestações musicais populares. Com isso as expressões musicais cristãs que surgiram, 

adaptando ritmos e instrumentos do contexto brasileiro, enfrentaram um grande preconceito 

por vários segmentos evangélicos acirrando cada vez mais a separação entre a música sacra e 

a profana. 

 A abertura para novos ritmos musicais e novas tendências estéticas tornaram-se um 

grande chamariz para que os fiéis passassem a experimentar uma liberdade do corpo ainda 

não vivida, esquecida ou renegada, devido à rigidez doutrinária destes grupos. Como parte 

deste processo de ressignificação dos evangélicos, surge, o grupo Vencedores por Cristo 

(VCP) no ano de 1968, fundado pela SEPAL (Serviço de Evangelização para a América 

Latina) e sob a liderança do Pastor Jaime Kemp, desenvolveram uma forte atuação na música 

evangélica brasileira.  

 

Fig. 15 - Logotipo do VPC47 

 

 Os vencedores por Cristo (VCP) se caracterizavam pela atuação com a juventude da 

década de 70, tendo como carro-chefe a música, que seguindo o modelo estadunidense, 

tornou-se um grande atrativo para os jovens. Neste contexto a juventude brasileira em geral 

                                                
45 Para algumas doutrinas protestantes e também de matriz pentecostal, o cuidar do corpo, a preocupação com a 

beleza e a aparência são pecados relacionados à vaidade pessoal. 
46 BARROS, L. M De. A canção de fé no início dos anos 70: Harmonias e dissonâncias. Dissertação de 

Mestrado, São Bernardo do Campo � São Paulo, Instituto Metodista de Ensino Superior. 1988. p. 92. 
47 Fonte: http://www.vpc.com.br/website/exibe_cat.asp?conteudo_cat=25&titulo=historia 

http://www.vpc.com.br/website/exibe_cat.asp?conteudo_cat=25&titulo=historia
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presenciava uma grande ascensão na sociedade dos grupos de rock and roll, do recém chegado 

movimento hippie e do impacto do festival de Woodstock48. 

 Foi nesse momento que o VPC despontava no cenário da música evangélica brasileira 

representando uma opção para o contexto evangélico, utilizando-se deste grande mecanismo 

de influência com a juventude.   

A música sempre foi o meio de comunicação adotado por Vencedores Por 

Cristo, letras com conteúdo bíblico, ritmos diversos, uma comunicação 

direta com o jovem. O uso de instrumentos modernos que para muitos era 
novidade, falava da salvação em Cristo de forma atual e contextualizada

49 
 

                    

     Fig. 16 � LP � �Se eu fosse contar�, 1973
50                 Fig. 17 � Festival de Woodstock, 196951 

 

 O registro destas imagens apontam para um ideal comum entre os acontecimentos 

sociais e o campo evangélico. A juventude reivindicava a liberdade de expressão de seus 

corpos. Esta manifestação é notória na identificação dos instrumentos musicais como o violão 

acústico, símbolo do folk e da liberdade woodstockiana, como também a inserção da bateria e 

de instrumentos de percussão. Entretanto, tais ritmos e instrumentos tiveram grande rejeição 

por parte das igrejas evangélicas, por serem associados a uma cultura �mundana� trazendo 

consigo a inserção de valores �profanos� para dentro dos templos evangélicos. 

 A preocupação com o corpo e com sua própria imagem começa a fazer parte do 

imaginário evangélico. Este �corpo simbólico� traz suas projeções, de maneira a construir 

novos paradigmas para o campo religioso por intermédio da ressignificação deste corpo e da 

                                                
48  O Festival de Woodstock que aconteceu entre os dias 15 e 18 de agosto de 1969, na cidade de Woodstock � 
Nova York. Marcou este período como um movimento hippie e de contra cultura, que criticavam a formatação 

que a sociedade tradicional impunha nos campos familiar, estético, musical e econômico.  
49 Fonte: http://www.vpc.com.br/website/exibe_cat.asp?conteudo_cat=25&titulo=historia. Acesso em 22 de 
novembro de 2009. 
50 Fonte: http://ocrente.blogspot.com/2008/03/vencedores-por-cristo-se-eu-fosse.html 
51 Fonte: http://roeletyparaamigos.blogspot.com/2009/08/festival-de-woodstock-completa-40-anos.html 

http://www.vpc.com.br/website/exibe_cat.asp?conteudo_cat=25&titulo=historia.
http://ocrente.blogspot.com/2008/03/vencedores-por-cristo-se-eu-fosse.html
http://roeletyparaamigos.blogspot.com/2009/08/festival-de-woodstock-completa-40-anos.html
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utilização da imagem reproduzida e remodelada na contemporaneidade, como uma projeção 

de um �Eu ideal� conforme define Santaella: 

Se no Imaginário, a constituição do Eu se dá na hesitação mortífica do eu-
outro, o registro Simbólico introduz um terceiro termo, o Outro, isto é, o 

significante. De um lado, essa mediação superpõe-se ao Imaginário e o 

organiza, levando o sujeito a encontrar um lugar para si em um ponto, o 
Ideal do Eu, que determina e sustenta a projeção imaginária sobre o Eu 

Ideal. �52 
 

 Contudo este processo de ressignificação gerou um mecanismo de mimetização dos 

valores seculares  para sua inserção no âmbito religioso como vimos nas imagens, pois, tanto 

Woodstock como o Tropicalismo no Brasil representaram o movimento de renovação da 

cultura popular, passando pela valorização e ressignificação estética, misturando vários tipos 

de manifestações musicais, literárias e artísticas da cultura brasileira, imprimindo um 

sentimento de mudança e liberdade que rumava para a informalidade.  

 

Fig. 18 � LP �De vento em Popa�, VPC
53 

 

 A letra da música �Sinceramente�, que consta no LP �De vento em popa�, como 

expressão artística é um bom delineador do retrato social e de parte da crise do modo de vida 

na qual a juventude desta geração estava experimentando:  

Sinceramente (Ederly P. Chagas/ Artur Mendes) 
 
Sinceramente eu preciso encontrar 
Outro caminho, outra vida levar 

                                                
52 SANTAELLA, L. Corpo e comunicação. sintoma da cultura . Editora Paulus, São Paulo, 2004. p. 145. 
53 Fonte: www.vpc.com.br 

http://www.vpc.com.br
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Sinto que existe um motivo melhor 
Para viver por que lutar,  
Sem iludir, só amar...

54 
 

 A força das imagens e de suas representações no imaginário evangélico, descolou  

grande parte da juventude para uma abertura estética maior. Os valores de liberdade e de uma 

velada rebeldia, ecoavam nos templos evangélicos quase que em sua maioria, porém 

encontraram resistência por boa parte das igrejas evangélicas no Brasil.  

 Com o movimento mergulhando no contexto urbano, a necessidade de inculturação foi 

impulsionando os jovens produtores de música cristã para uma adaptação à realidade 

cristalizada pelas práticas das instituições eclesiásticas. �Como fenômeno, a urbanização 

contemporânea representa não só a ampliação de cidades e o surgimento de metrópoles e 

megalópoles, mas também a criação de novas estruturas, funções e modos de vida.�
55  

 Além do surgimento do VPC, outros grupos evangélicos destacam-se neste período 

como os Jovens da Verdade, Elo, Som Maior, Logus etc. Divulgando suas produções e 

comunicando uma nova proposta simbólica de composição da imagem do jovem dos anos 70. 

                             

Fig. 19 � Grupo Logos �Caminhos�
56                                  Fig. 20 - Grupo Elo �Ouvi Dizer�

57 

 

 Surgem no contexto destes grupos uma proposta diferenciada das capas de LPs 

evangélicos que até o período dos anos 70, centralizavam  de certa forma no close e na figura 

                                                
54 LP �De Vento em Popa� � trecho da música �Sinceramente�. 
55 CUNHA, M. N. A explosão gospel: um olhar das ciências humanas sobre o cenário evangélico no Brasil. Rio 
de Janeiro: Mauad X: Instituto Mysterium, 2007. p.64. 
56 Fonte: http://www.logos.com.br/discografia.htm 
57 Fonte: http://ocrente.blogspot.com/2008/02/grupo-elo-ouvi-dizer-1979.html 

http://www.logos.com.br/discografia.htm
http://ocrente.blogspot.com/2008/02/grupo-elo-ouvi-dizer-1979.html
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dos cantores e cantoras.  Com a inserção dos elementos da natureza, as representações 

simbólicas passam a obter uma dupla significância: a representação social e a teológica.  

 No campo do social, as influências da juventude dos anos 70 construíram um 

imaginário influenciado pela liberdade de expressão, sexual, de aproximação da natureza e o 

discurso de paz, podendo ser visto no movimento hippie no final dos anos de 1960.  

 A sociedade capitalista e o consumo geraram também um desprendimento da juventude 

dos conceitos que eram inseridos pelo viés mercadológico. A ruptura aparente com estes 

valores toma força à medida que os movimentos sociais ressignificam a cultura brasileira 

passando a construir um imaginário de indignação com o status quo e com a necessidade de 

um resgate dos valores da vida simples e dos relacionamentos interpessoais.  

 Com isso, a volta ao ambiente rural, o desprendimento do capitalismo e a preservação 

da natureza em contrapartida à destruição (como anteriormente apresentada na concepção do 

LP �O Rei está voltando�) ocasionada nas metrópoles, a poluição e a violência motivaram a 

juventude a buscar saídas através de um retorno à vida do campo. 

 Este paradigma influencia o campo imaginário teológico da juventude evangélica do 

final dos anos 70 e início dos anos 80. Com isso, a crescente proliferação de acampamentos 

(retiros espirituais), viagens de cunho evangelístico e do crescimento das organizações 

paraeclesiásticas fora do contexto metropolitano é um reflexo do imaginário que permeava o 

repertório de grupos cristãos deste período. 

 Este reflexo é percebido nas capas de LPs evangélicos e na poesia das letras das 

músicas, constituindo uma forma autônoma de construção do imaginário na juventude 

evangélica.  

          

Fig. 21 - Grupo ELO � LP �Calmo, Sereno e Tranquilo�
58 

                                                
58 Disponível em: http://payplay.fm/goncalvesdasilva. Acesso em 29/12/2009. 

Calmo, Sereno e Tranquilo (Ivan Cláudio) 
 

Calmo, Sereno e Tranquilo 
Sinto descanso neste viver 
Isto devo a um amigo 
Que só por ele eu pude obter 
Ele é Jesus meu amigo 
Meu Senhor, o Salvador 
Só por ele ganhei a vida eterna com Deus 

http://payplay.fm/goncalvesdasilva.
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 No contexto da produção musical evangélica, surgiram grupos com um espírito 

nacionalista que também influenciaram a juventude dos anos 70 e 80. A efervescência política 

e o contexto de repressão marcaram grupos que não se distanciaram das questões sociais nas 

suas produções musicais.  

 A denominada Música Popular Brasileira Religiosa segundo Dolghie
59, foi fruto do 

processo de politização e engajamento da juventude classe média estudantil no Brasil e 

posteriormente da Teologia da Libertação. Compositoras e compositores como Nora Buyers, 

Simei Monteiro, Jaci Maraschin, Laan Barros entre outros, inseriram músicas que pudessem 

discutir e reavaliar a inserção de canções em ritmos populares de consciência cristã e de 

cunho nacionalista. 

A Nova Canção (Simei Monteiro) 
 
Canto o novo canto da terra, do homem que ama, espera,  
Senhor a tua reconstrução 
 
Que Cristo veio e morreu, e não apenas viveu, 
Que veio para ficar, e vem comigo morar  
Que veio para ficar, e vem comigo lutar 
Falo na nova língua do povo, palavras que já têm gosto 
Senhor, palavras do coração 
 
Vivo a vida que é diferente, que quer ver a minha gente, 
Senhor, te amar e ser como Tu 
 
Quero mudar a face do mundo, e dar-lhe amor mais profundo, 
Senhor, do que se costuma. 

 

 Essas contribuições poéticas de ideologia crítica ao campo social e político 

influenciaram grupos musicais que refletiram e reproduziram esse pensamento, como o grupo 

Raios de Sol. O Grupo Raios de Sol surgiu no contexto da Igreja Metodista nos anos 70 e 

chegou a ter 33 participantes, entre jovens e juvenis. Como as influências musicais 

estadunidense predominavam no país, o Grupo Raios de Sol ingressa no contexto cristão, 

construindo uma nova abordagem, inserindo ritmos brasileiros e latinos na música evangélica.  
                                                
59 DOLGHIE, J. Z. Por uma sociologia da produção e reprodução musical do presbiterianismo brasileiro: A 

Tendência gospel e sua influência no culto. Tese (Doutorado) � Universidade Metodista de São Paulo, Faculdade 

de Filosofia e Ciências da Religião, curso de Pós-Graduação em Ciências da Religião. São Bernardo do Campo, 

2007. p. 211. 
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 Em 1980, o grupo produz o álbum Viva a Vida com o apoio da Imprensa Metodista, na 

época era o órgão responsável pelas produções literárias e musicais desta instituição.  

 
Fig.22 � Grupo Raios de Sol � LP �Viva a Vida�

60 

 

A produção musical destes grupos, tinha um sentido de uma opção alternativa para a 

juventude cristã em meio a um contexto de crise pós-repressão e no auge da teologia da 

libertação. 

 

 

1.2.4 � Entre o sacro e o profano: a demonização da música cristã 

contemporânea 

 

 Em contrapartida aos movimentos de música popular brasileira religiosa, o rock and roll 

crescia no meio dos evangélicos e o seu visual representante da indignação e contestação do 

movimento dos anos 70 também se inseria com dinamismo no perímetro religioso. 

Entretanto, aquilo que era experimentado e reproduzido pela juventude evangélica, encontrou 

como resposta a demonização dos ritmos, dos instrumentos musicais e da estética que era 

mimeticamente instaurada.  

 No contexto das igrejas protestantes, o uso do órgão ou piano, assim como outros 

instrumentos oriundos da música erudita como naipes de cordas e sopros, mantinham sua 

representação compatíveis com o ambiente sagrado.  

                                                
60 Fonte: Arquivo Pessoal. 
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 Com o crescimento da música evangélica brasileira na década de 70, a inserção de 

ritmos estadunidenses como o rock and roll e a inserção de instrumentos musicais, tais como: 

a guitarra elétrica, o contra-baixo elétrico e a bateria, alavancou-se um processo de 

demonização dos ritmos e instrumentos em alguns setores do meio evangélico. 

 Com o advento dos programas evangelísticos na televisão, um nome que surge neste 

processo de demonização foi o do pregador e tele-evangelista estadunidense Jimmy Swaggart. 

Em meados dos anos 80, seu programa entrava nos lares evangélicos e por meio de suas 

pregações �inflamadas� de cunho moral, enfocando os valores �malignos� que estavam 

influenciando a juventude da década de 80:  

Qualquer cristão que permita qualquer disco de rock ou country em sua casa 

está convidando os poderes das trevas. Se envolvendo com esta influência 

satânica, o controle da mente e do espírito é possível. Qualquer um que 
escute esta sujeira está abertamente entrando em comunhão com espíritos 

malignos. Toda a música rock(e provavelmente toda, ou pelo menos a 

maioria da música country) que está sendo tocada nas rádios hoje em dia é 

de inspiração demoníaca.
61 

 

 A demonização do rock and roll  foi o motivo para uma enorme gama de publicações 

evangélicas, na maioria oriundas dos EUA. As argumentações apresentadas para rechaçar os 

ritmos e os instrumentos musicais iam desde �culto ao demônio�, �adoradores do diabo�, 

�música satânica� e de �inspiração demoníaca�. Esta temática permeava tanto o discurso 

como a  representação imagética destas publicações. 

 Estes livros, segundo Dan Peters, foram escritos para auxiliar os crentes em sua vida 

espiritual. �Não foi escrito para os não crentes�, mas para aqueles que tinham temor a Deus 

diante destes �perigos� que rondavam os fiéis. �Como as gotas da chuva, que embora 

pequenas podem nos molhar completamente, os argumentos e fatos que talvez pareçam 

pequenos, juntos nos inundam com o fato de que a música Rock é realmente uma forma de 

música Satânica.� 

                                                
61 PETERS, Dan, MERRIL, S. Cher. What about Christian rock?  Minneapolis: Bethany House, 1986. In: 

BAGGIO, Sandro. Revolução na música gospel: um avivamento musical em nossos dias. São Paulo, 

Exodus.1997. p. 115. 
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 A banda de rock KISS62 foi um dos grandes alvos dos pregadores que defendiam a 

pureza musical e instrumental desta geração, sendo utilizadas para isto, imagens para 

confrontar e amedrontar simbolicamente os �crentes�, resgatando métodos do catolicismo 

medieval de coerção e submissão pelo medo com ameaças de serem condenados ao �fogo 

eterno� aqueles que eram simpatizantes deste grupo. 

                                

Fig. 23 � Livro �Os perigos traiçoeiros do Rock�
63                            Fig. 24. Banda Kiss64 

 

 Entretanto, mesmo com a demonização do rock por parte de líderes e igrejas mais 

conservadoras, o rock como os demais ritmos musicais, ganhou espaço e seguidores no meio 

da música evangélica brasileira. Com isso, vai surgir uma enorme gama de bandas musicais 

dos mais variados estilos que alimentaram o crescimento do movimento gospel na  música 

evangélica brasileira e consequentemente, nutriram o campo da  produção visual destes 

segmentos, como veremos a seguir. 

 

 

 

 

 

                                                
62 Banda de Hard Rock dos anos 80 caracterizada pelas representações cênicas, maquiagens e apresentações 

pirotécnicas regadas a fumaça, cuspes de fogo e sangue. Foi associada a pratica de rituais satânicos pelos 

evangélicos.  
63 JOHNSON, Dan D. Os perigos traiçoeiros do rock. São Paulo, Editora Batista Regular, 1988. 
64 Fonte: http://www.kissonline.com/ 

http://www.kissonline.com/


 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II � MÚSICA GOSPEL E IMAGEM 

 

 

 

 

 Neste capítulo, o foco está direcionado na percepção dos mecanismos que corroboraram 

para o crescimento da música evangélica brasileira, dando os primeiros passos para o 

surgimento da música gospel no Brasil.  

 Com o olhar direcionado para a produção imagética, analisaremos os grupos musicais 

que antecedem o gospel e a construção do imaginário de liberalização do evangélico rumo a 

uma cultura de consumo e entretenimento.  

 Para isso, observaremos a inserção do mercado evangélico no processo de produção 

através do gospel como uma marca e a transição das bandas, cantores e cantoras evangélicas 

em direção à profissionalização desse segmento.  
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2.1 - Os conceitos miméticos de produção imagética 

antecedentes ao gospel no Brasil 

 

 

 No período em que surgiram os grupos de rock cristão no Brasil e juntamente com eles 

o processo de demonização dos ritmos e instrumentos musicais que adentravam os espaços 

cristãos, o rock evangélico ganhou visibilidade e começou a se destacar neste cenário. Um dos 

primeiros grupos a popularizar-se neste contexto de transição dos evangélicos foi o Rebanhão 

em 1985, composto por jovens cristãos de diversas denominações, seguindo o perfil dos 

conjuntos jovens das décadas de 70 e 80. Sua primeira gravação surge em 1979 no formato 

K7 e logo em seguida, em 1981 é lançado o LP Mais doce que o mel. 

 

Fig. 25 � LP  �Mais doce que o Mel� Rebanhão
65 

 

 Com uma apresentação visual sem muita produção, caracterizando a liberdade e a 

espontaneidade, o grupo Rebanhão, o que mais tarde passou a ser configurado como 

�banda�
66, criou um estilo diferenciado de �tocar e cantar para Deus�.  

                                                
65 Fonte: Acervo pessoal 
66 Segundo Magali Cunha, num curto período muitas igrejas evangélicas e grupos de juventude aderiram ao 
termo �Banda� em substituição dos �grupos jovens�. Cf.: CUNHA, M. N. A explosão gospel: um olhar das 

ciências humanas sobre o cenário evangélico no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad X: Instituto Mysterium, 2007. 
p.82. 
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 As expressões do conservadorismo protestante e dos paradigmas estéticos construídos 

num referencial dicotômico da vida social e urbana começam a receber seus primeiros 

contrastes nas representações dos grupos cristãos de rock.  

 Os ternos, gravatas, rostos barbeados, dão lugar a uma aparência �descolada�, com 

camisas abertas, rostos barbudos e cabelos grandes, contrapondo-se a uma cultura religiosa de 

repressão. Surgem os rostos diferentes de um estilo tradicional para um visual �modernizado� 

e culturalmente legítimo para uma juventude que rompia com o radicalismo conservador. 

 Esta nova formatação estética ganha representatividade com o corpo. As primeiras 

composições fotográficas dos Vencedores por Cristo, como a capa do LP �Se eu fosse contar� 

(fig.16), apresenta uma imagem sem rostos, com apenas contornos corporais, preenchidos de 

tons monocromáticos. Já no LP �Mais doce que o mel�
67 da banda Rebanhão, as identidades 

aparecem, os corpos ganham visibilidade, cores e expressividade.  

 Os rostos jovens aparecem com espontaneidade e com sorrisos. A juventude evangélica 

começa a �mostrar a sua cara�
68, como uma forma de inserir o corpo e as transformações 

sociais que ele representa. Esta inserção corpórea vai modelar os formatos e as associações 

que este novo corpo religioso passa a representar.  

 A partir das imagens desde os primeiros cantores e cantoras, os rostos com a técnica do 

close fotográfico, iniciam seus primeiros passos no meio da música evangélica em direção a 

uma mudança paradigmática na ressignificação e na centralização dos rostos na produção 

imagética da música cristã. Para Le Breton isto acontece, pois �ao mesmo tempo em que se 

manifesta, a experiência corporal modela as percepções sensoriais pela integração de novas 

informações.�
69.  

 À medida que as significações visuais são instauradas, os corpos passam a ter uma 

maior expressividade no contexto evangélico, implementando novos elementos para suas 

composições visuais diante de uma realidade cultural contemporânea preocupada com as 

performances do corpo. 

                                                
67 O LP chegou a ser acusado de conter mensagens invertidas (backward messages) em suas canções. Cf.: 

BAGGIO, Sandro. Revolução na música gospel: um avivamento musical em nossos dias. São Paulo, Exodus. 

1997. p. 74. 
68 Letra da música �Brasil� de Cazuza, lançada em 1988. 
69 LE BRETON, D.  A sociologia do corpo. 2 ed. Tradução de Sonia M.S. Fuhrmann. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2007. p. 56. 
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 Com a inserção do secular nos campos visuais e estéticos da música evangélica, há um 

melhoramento na produção e na qualidade das imagens no aspecto fotográfico e estético tendo 

como padrão, os valores instituídos pelo mercado secular.  

                 

        Fig. 26 � LP �Grandes Momentos�                Fig. 27 � LP Menudo  �Can´t Get Enough�70 

 

 Nesta construção imagética surge uma representação mimética do corpo, vestuário, 

moda e estética da música secular. Este aspecto representa uma apropriação daquilo que era 

renegado pelo protestantismo: a inserção de conceitos �mundanos� no contexto evangélico. 

 Contudo, o pensamento de René Girard
71 (1923), em sua principal obra Violência e 

Sagrado, afirma �Que o sujeito deseja o objeto porque o próprio rival o deseja.�
72. Partindo do 

pressuposto de Girard, este era o �desejo� do movimento musical evangélico que parte em 

busca dos caminhos para o crescimento na produção fonográfica e consequentemente a 

comercialização da mesma. A partir disto, percebe-se também uma intensa reformulação dos 

valores anteriormente sustentados pelo protestantismo, como: a negação do corpo, os estilos e 

instrumentos musicais, a satisfação pessoal, o individualismo e o hedonismo que caracteriza 

as tendências da contemporaneidade.  

                                                
70 Fonte: http://teresa-furtado.blogspot.com/2009/06/menudos-19801990.html 
71 O conceito de René Girard fundamenta-se na teoria de que o desejo é mimético, ou seja, ele se constrói a partir 

de um desejo modelo, elegendo o mesmo objeto que este modelo. A construção que culmina no gospel 
brasileiro, está permeada no mecanismo apresentado por Girard, ou seja, as alterações paradigmáticas produzidas 
no gospel seguem um modelo eleito tanto no aspecto da corporeidade e estética como no marketing e 

obviamente pelo mercado secular. Nisto é relevante um aprofundamento no pensamento girardiano para a 

compreensão dos mecanismos que movimentam estas estruturas. Ver: GIRARD, René, A violência e o sagrado. 
Tradução Martha Conceição Gambini. São Paulo: Editora Universidade Estadual Paulista, 1990, p.180-183 
72 Idem p.180. 

http://teresa-furtado.blogspot.com/2009/06/menudos-19801990.html
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 Estes �desejos� são alimentados e implementados a partir de um modelo pelo qual �o 

desejo é essencialmente mimético, ele imita exatamente um desejo modelo; ele elege o 

mesmo objeto que este modelo�73.  

 A música evangélica brasileira identificou-se com um desses modelos - O gospel 

estadunidense - permeado de ritmos como o blues, jazz, rhythm and blues, ballads, além do 

rock e do funk, tendo não somente implicações no espaço da música como em toda uma 

mentalidade gospel de ser e agir, fruto de uma importação cultural de cunho mercadológico.  

 Para o Protestantismo que chegou ao Brasil, a sociedade secular era caracterizada como 

a representação do �profano� e do �mundano�. Paradoxalmente, no gospel, há uma inversão 

paradigmática fomentada pelo desejo. Nisto, a corporeidade é ressignificada e as práticas 

relacionadas à vida social são retomadas, conforme Cunha afirma: �O que havia sido negado e 

esquecido pelos missionários que implantaram o protestantismo nestas terras é recuperado 

pelo gospel�
74.  

 A associação com um espírito de liberdade e democracia aliado à contemporaneidade e 

ao progresso75, demonstram o quanto estes conceitos já abordados por Alves, ainda 

permanecem atualizados ao observarmos as motivações, desejos e percepções dos grupos 

evangélicos atuais.  

 Esse �desejo mimético� movimentado inicialmente pelas produções fonográficas e 

posteriormente no mercado gospel proporcionou um imitar do mercado da música, seguindo a 

mesma dinâmica comercial e de marketing secular. O mimetismo da música evangélica gerou 

novas fronteiras para o crescente desenvolvimento do mercado gospel, consequentemente 

todo esse processo dinâmico que envolveu a música evangélica rumo à realização do desejo 

de mercado.  

 A imagem da banda Rebanhão (Fig. 26), acompanha estas tendências iniciais 

mimeticamente ditadas pelo mercado, apropriando-se destes modelos no vestuário, na 

aparência visual, no corte de cabelo, nas expressões do corpo e dos rostos, sendo eles os 

precursores destes novos conceitos da moda evangélica que passaremos a discutir. 

                                                
73 Idem p.180. 
74 CUNHA, Magali do Nascimento. A explosão gospel. Rio de Janeiro: Mauad, 2007, p.177. 
75 ALVES, Rubem. Dogmatismo e Tolerância. São Paulo: Edições Paulinas, 1982, p.81. 
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 Segundo Barthes como um sistema geral, a moda vai representar o que a sociedade 

constrói através de sua situação histórica. Com uma dupla postulação, a moda constrói 

significados com fragmentos do mundo, transformando-os em sonhos, gerando paradigmas 

funcionais para alimentar a sociedade do consumo. Por outro lado, a moda em alguns 

momentos se desloca reduzindo-se a uma estrutura desembaraçada da substância ideológica, 

pois:  

Ela deve representar, contudo, ao mesmo tempo, de um modo eufórico, o 

mundo de seus consumidores, transformando as funções intramundanas em 

signos, (trabalho, esporte, férias, estações, cerimônias). É a Moda 

naturalizada, cujos significados são nomeados. Daí seu status ambíguo: ela 

significa o mundo e se significa a si própria, constrói-se aqui como 
programa de conduta e ali, como espetáculo luxuoso.�

76 
 

 No caso da cultura evangélica, ficaremos com a primeira postulação de Barthes: a 

composição da moda evangélica se constrói a partir dos signos coletados no mercado secular, 

tendo como veículo o campo midiático das imagens corroborando para que a moda se 

construa ideologicamente nos ambientes imaginários da sociedade secular e 

consequentemente, na religiosidade evangélica.  

 Especificamente pelo olhar da fotografia, os valores e símbolos utilizados pela moda 

injetam uma preferência, a projeção de um �sonho de consumo� que habita o imaginário 

humano.  

 Desta maneira, o mercado da música evangélica brasileira associa-se a este imaginário 

de construção do ideal evangélico, despertando-o para o consumo, através do aprimoramento 

das técnicas de produção imagética e divulgação dos produtos musicais para a influência da 

juventude evangélica. 

 

 

2.2 � A expansão do imaginário gospel 

 

                                                
76 BARTHES, Roland. Sistema da moda. Tradução Lineide do Lago Salvador Mosca. São Paulo: Ed. Nacional: 

Ed. Da Universidade de São Paulo. 1979. p. 273. 
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 Com o crescimento das bandas evangélicas, cantores e cantoras, a música evangélica 

brasileira passa a fazer parte de uma nova formatação musical que entra em ebulição com o 

advento da chamada música gospel.  

 No início da década de 1990, ocorria uma grande demanda musical no seio das igrejas 

evangélicas. As causas divergem no âmbito da pesquisa acadêmica, contudo alguns pontos 

convergem para o êxito do gospel, dentre eles destacam-se: a insatisfação em relação à 

hinódia tradicional das igrejas históricas, a falta de espaço para novas expressões, o discurso 

de demonização e profanização dos ritmos, estilos musicais e instrumentos.  

 A música gospel, segundo as autoras Magali Cunha77 e Jacqueline Dolghie78, é um 

movimento identificado a partir da explosão musical da década de 1990. Com o crescimento 

dos grupos musicais da década de 1980 e o surgimento das �bandas�, os processos de 

reprodução dos moldes estadunidenses, tomam força e dá-se início a uma crescente produção 

musical neste período.  

  A delimitação utilizada situa-se a partir da popularização da música e do termo gospel, 

que tem sua origem no âmbito da Igreja Renascer em Cristo, no final da década 1980. 

Liderada, na época pelo então Pastor Estevam Hernandes
79, ela mobilizou a juventude 

insatisfeita, para um novo modelo de musicalidade que abarcava a liberdade de expressão, a 

descontração cúltica, as danças, a variedade rítmica e de estilos musicais que nutririam aquilo 

que mais tarde seria identificado e registrado oficialmente por sua igreja, com a marca 

Gospel, ganhando projeção por intermédio da recém fundada gravadora Gospel Records. 

 Fundada nos anos 80 pela sociedade entre o Pastor Estevam Hernandes e o empresário 

Antonio Carlos Abbud, a gravadora surge como uma das pioneiras na divulgação da música 

gospel no Brasil, iniciando suas atividades com o lançamento do LP da Banda Rebanhão em 

1989. 

                                                
77 CUNHA, Magali do Nascimento. A explosão gospel: um olhar das ciências humanas sobre o cenário 

evangélico no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad X: Instituto Mysterium, 2007. 
78 DOLGHIE, Jacqueline. Ziroldo. Por uma sociologia da produção e reprodução musical do presbiterianismo 

brasileiro: A Tendência gospel e sua influência no culto. Tese (Doutorado) � Universidade Metodista de São 

Paulo, Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião, curso de Pós-Graduação em Ciências da Religião. São 

Bernardo do Campo, 2007. 
79 Juntamente com sua esposa, Sônia Hernandes no ano de 1986 fundaram a Igreja Renascer em Cristo tendo ele 
trabalhado nos cargos de gerente de marketing da Xerox do Brasil e da Itautec e Sônia ex-proprietária de 

butique. Cf. MARIANO, Ricardo. Neopentecostais. Sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. São Paulo: 

Edições Loyola,1999.p. 101. 
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Fig. 28- LP Princípio � Banda Rebanhão
80 

 

 Nesta produção visual que abre o mercado fonográfico da Renascer e consequentemente 

do conceito da música gospel, observa-se o retorno à urbanidade ressurgindo na produção 

visual das gravadoras. Entretanto é uma cidade com resquícios de natureza, trazendo a 

relevância de uma preocupação ecológica que passa a ter lugar neste período, estando às 

portas da ECO 9281.  

 Com isso, já é questionado no imaginário da juventude um distanciamento dos 

elementos da vida urbana, contrariamente aos discursos e imagens geradas na década de 1980, 

que fomentavam uma realocação da presença dos temas visuais para um ambiente rural e mais 

próximo da natureza. 

 A produção musical da Renascer em consonância com os produtos gerados pela 

gravadora, lançou a semente para um processo de profissionalização das bandas evangélicas. 

A partir desse momento, deu-se inicio a um êxodo de bandas musicais das mais variadas 

denominações. As justificativas são diversas: desde a limitação ou restrição do espaço para 

expressões musicais diferenciadas em ritmos e estilos musicais nas igrejas; o intuito de 

alcançarem o reconhecimento do público evangélico e o profissionalismo oferecido para os 

músicos, desencadeando um grande esvaziamento das igrejas evangélicas tanto tradicionais, 

como pentecostais.  

                                                
80 Fonte: http://givapasta.blogspot.com/2007/06/rebanho-princpio-1989.html. Acesso em 7/12/2009. 
81 Em junho de 1992, reuniram-se no Brasil, chefes de estado de diversas nações para discutirem e proporem 

meios de conciliação entre o desenvolvimento econômico e a proteção dos ecossistemas da terra. 

http://givapasta.blogspot.com/2007/06/rebanho-princpio-1989.html.
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 Em meio a isso, a estratégia de expansão da Igreja Renascer diferenciava das clássicas 

do contexto evangélico brasileiro. A utilização de três elementos fortaleceu a implementação 

e expansão da música gospel: música, mídia e marketing o que ocasionou uma mudança no 

perfil evangélico e objetivamente refletindo na produção visual de suas composições.  

Juntamente com isso, um outro fator alavancou o crescimento da música gospel. Os avanços 

tecnológicos de novas mídias com o surgimento do CD no início de 1990. Para Dolghie, esta 

estratégia foi bem aproveitada por Estevam Hernandes: 

Mas o que fez Estevam Hernandes? Percebendo a demanda religiosa na área 

da hinódia tradicional, ele atraiu milhares de jovens insatisfeitos com a 

condição litúrgico-musical de suas igrejas por meio de eficientes 
propagandas e realizações de eventos gospel na cidade de São Paulo. Não se 

tratava mais do velho conhecido Cântico, mas, ao contrário, o Gospel era 
inovador, fomentava a liberdade, o lúdico e a descontração. Em outras 

palavras, valendo-se de estratégias de marketing, Hernandes adaptou um 

antigo produto musical, transformando-o em um novo conceito que trazia 
em si uma conotação desvinculada da idéia �cafona� de ser crente. Tratava-
se na verdade, de uma mudança comportamental.

82 
 

 Aproveitando o crescimento deste modelo, a Renascer passou a investir massivamente 

na produção de bandas gospel e em particular, na concepção dos materiais visuais dos 

mesmos. Nisto coube uma preocupação com os elementos de composição das capas de LP e 

CDs como parte do marketing e como veículo midiático, pois a construção de um novo 

imaginário evangélico perpassava por estes vieses.  

 A construção desse imaginário não está desvinculada dos aspectos mercadológicos e 

simbólicos destas composições. Nisso os modelos para serem legitimados necessitam destacar 

elementos de identificação, proximidade, realidade que se aproximem do espectador-

consumidor, sendo neste caso as imagens o instrumento desta conexão. Para a formação deste 

campo simbólico, seria fundamentalmente necessária a proximidade dos evangélicos, isto 

seria possibilitado com a implementação e a associação das massas como parte integrante do 

processo de validação da música evangélica e oportunamente do mercado da música gospel.  

                                                
82 DOLGHIE, J. Z. Por uma sociologia da produção e reprodução musical do presbiterianismo brasileiro: A 

Tendência gospel e sua influência no culto. Tese (Doutorado) � Universidade Metodista de São Paulo, Faculdade 

de Filosofia e Ciências da Religião, curso de Pós-Graduação em Ciências da Religião. São Bernardo do Campo, 

2007. p. 230. 
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 Segundo Girardi Jr., estudioso do pensamento de Pierre Bourdieu, a produção de um 

campo simbólico acontece dependendo em grande parte do contexto organizacional e do tipo 

particular de poder que o institui. 

Quando se forma um universo de práticas e representações sociais 

relativamente autônomas, voltado para um coletivo de pares ou leigos, 
deve-se recorrer a certas formas, recursos e meios disponíveis, reconhecidos 

como legítimos nesse campo. É somente nesse contexto, nesse mercado 

simbólico que um discurso adquire seu valor.
83 

 

 A legitimação dos veículos visuais acontece na música gospel na parceria de música e 

imagem como construtoras de um campo capaz de gerar bens simbólicos para o contexto 

evangélico, mediando esses processos na captação, seleção e interpretação desses símbolos. 

Dentro desse ambiente em ebulição, a música evangélica abriu o caminho para um processo 

de secularização dos grupos evangélicos através de uma regulação dos paradigmas estéticos e 

culturais do campo religioso com os paradigmas seculares de bens de consumo.  

 À medida que a diversidade de ritmos musicais conquistava seu espaço no âmbito 

gospel, ocorreu o processo de sacralização dos mesmos, favorecendo o crescimento 

mercadológico e o estabelecimento desses novos paradigmas simbólicos. Segundo Bourdieu, 

os símbolos são necessariamente os instrumentos que possibilitam a solidificação da 

integração social, enquanto mecanismos de conhecimento e de comunicação, pois �[...] eles 

tornam possível o consensus acerca do sentido do mundo social que contribui 

fundamentalmente para a reprodução da ordem social: a integração �lógica� é a condição da 

integração �moral�.�
84.  

 Partindo do referencial simbólico que orienta as representações das capas de LPs  e 

CDs, as bandas, os cantores, as cantoras  que participam no desenvolvimento destes símbolos 

no contexto do gospel, implementaram e diversificaram os ritmos musicais para a construção 

desta integração social.  

                                                
83 GIRARDI JR. Liráucio. Pierre Bourdieu: Questões de Sociologia e Comunicação. São Paulo, Annablume; 

Fapesp, 2007. p. 26 
84 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Tradução: Fernando Tomaz. (português de Portugal) 5º Edição � Rio 
de Janeiro; Bertrand Brasil, 2002. p.10. 
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 Como já citado anteriormente, este processo se deu através das bandas de rock cristão. 

Uma das bandas com maior projeção neste período foi a Oficina G3 que desenvolveu um 

papel importante no conceito do gospel e na sua aceitação no meio evangélico.  

 A banda Oficina G3, destacou-se no cenário evangélico nos anos 80. Seu início se deu 

nos cultos realizados pela Igreja Cristo Salva, fundada em 1975, por Cássio Colombo, 

conhecido por �Tio Cássio�. O lugar era conhecido pela grande quantidade de jovens que 

freqüentavam seus cultos e pela música diferenciada - O rock cristão. Isto se tornou um 

grande chamariz no meio jovem evangélico e a Oficina G3, liderava como uma banda de 

grande influência neste contexto musical. No início de 1990, lançam seu primeiro LP pelo 

selo da Gospel records. 

 Passado o período de maior rejeição por parte das igrejas, atualmente colocam em seu 

site, comentários sobre os tempos de inserção deste estilo. �Se o rock, por si só, 

tradicionalmente já era execrado e cercado de polêmicas em sua história, imagine como o 

rock cristão era encarado. Desnecessário ilustrar.�
85 

                      

Fig. 29 - LP Oficina G3 �Ao vivo� 1990
86           Fig. 30 � LP RPM �Rádio Pirata ao Vivo� 1985 

 

 Diferentemente dos focos no close fotográfico, o Oficina G3 constrói sua produção 

inicial seguindo um outro tipo de paradigma do mercado secular: os shows de rock da década 

de 1980. Neste modelo haviam surgido nomes no mercado brasileiro como RPM e Capital 

Inicial. Os conceitos dos grandes espetáculos de rock impulsionam o crescimento deste novo 

segmento no meio evangélico, que ganha visibilidade e identificação na juventude evangélica. 

                                                
85 Fonte: http://www.oficinag3.com.br/ddg/index.html . Acesso em 5 de dezembro de 2009. 
86 Fonte: http://mp3gospelgratis.blogspot.com/2008/10/ofigina-g3.html. Acesso em 6/12/2009. 

http://www.oficinag3.com.br/ddg/index.html
http://mp3gospelgratis.blogspot.com/2008/10/ofigina-g3.html.
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 A disposição da capa do Oficina G3, adota, à semelhança da banda RPM, um aspecto de 

grandeza, com o uso de luzes focadas somente na apresentação do show tendo o restante do 

ambiente escuro, desenvolvendo-se o que Jacques Aumont chama de distância psíquica.  

 Este distanciamento entre a banda e o músico alimenta no campo visual e, 

sequencialmente, no âmbito do imaginário religioso, uma relação baseada no conceito 

espacial-sensorial. A regulação do distanciamento fortalece e sustenta o ídolo, assim como 

nas representações iconográficas, o objeto de veneração é muitas vezes grandioso, imponente, 

distante e não acessível. A polaridade entre o espectador e a imagem (o longe e o perto) 

orientam a formatação destes pólos:  

A relação �existencial� do espectador com a imagem tem pois uma 
espacialidade referente à estrutura espacial em geral; tem além disso uma 

temporalidade referente aos acontecimentos representados e à estrutura 

temporal que deles decorre. Essas relações com as estruturas qualificam o 

que se chama de certa distância psíquica.
87                              

 

 Este distanciamento atua como uma passagem que produz modificações no processo de 

entrada e saída da imagem. Na sua construção, o elemento fotográfico, como produtor de 

imagens, registra o que acontece transformando isso em informações quantitativas e 

qualitativas para o espectador. Sendo assim, as percepções do olhar, influenciam 

psiquicamente na elaboração dos sentimentos, dos afetos, das pulsões e emoções que atuam 

de forma considerável na relação com a imagem e com o imaginário.  

 Isto demonstra o que Aumont chama de espectador como sujeito desejante88, pois é o 

elemento desejo como categoria analítica para o fenômeno da imagem naquele que a 

visualiza. Na observação da produção religiosa é visível a construção de suas imagens com 

esta preocupação � que o fiel evangélico se identifique e deseje o que a imagem apresenta.  

 Com essa pergunta, o sentido epistemológico de desejo está entrelaçado nas discussões 

do marketing e da publicidade, que trabalham diretamente com este aspecto, mas ao mesmo 

tempo o desejo está relacionado com as discussões no campo da psicologia na manipulação 

das imagens como mecanismo de sedução, pertencente à ótica da propaganda objetivando o 

consumidor.   

                                                
87 AUMONT, J. A imagem. Campinas: Papirus, 2002.p.108. 
88 Idem p.114.  
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 A percepção desta subjetividade vai cooptar elementos para a composição fotográfica 

para um LP ou CD. Uma imagem que seja sedutora, que empaticamente possua uma 

significância com o espectador que a observa, que produza uma recordação com o seu objeto 

observado. 

  Para Ribeiro esta é uma das funções simbólicas da imagem como estratégia de 

comunicação � a de recordação, pois através dela a imagem icônica vai atuar como um 

estímulo que sugere uma resposta emocional, não muito condicionada às interpretações, mas 

produzindo uma rápida identificação, projeção e transferência conferindo àquele que a 

observa um sentido de �ter estado aí�
89, conforme visualizamos na imagem da capa da banda 

Oficina G3.  

 Não esqueçamos também que a imagem é o resultado de um processo técnico. Sua 

composição também recebe uma perspectiva da organização do espaço, das luzes, efeitos 

especiais a fim de alcançar seu objetivo de representação mental.  

                     

Fig.31 � LP �Eliminator� da Banda ZZ Top
90             Fig.32- LP �Compromisso� da Banda Kadoshi91 

 

 A diversificação das composições fotográficas no imaginário das bandas procura 

abarcar os signos que possam conectar o espectador a um referencial anterior à produção da 

imagem atual, como forma de gerar sentido e identificação para aquele que a observa. Com 

este recurso, o contexto do gospel passa a seguir não somente os padrões imagéticos, mas 

                                                
89 Ver: RIBEIRO, J. S. Antropologia visual � Da minúcia do olhar ao olhar distanciado. Edições Afrontamento, 
Lisboa, 2004. p. 37. 
90 A Banda de rock ZZ Top surge no cenário musical no ano de 1971. Fonte: 
http://www.zztop.com/index.php?module=discography_single&album_id=8. Acesso em 9/12/2009. 
91 Fonte: http://www.arquivogospel.com.br/dados_cd.asp?cod=190. Acesso em 9/12/2009. 

http://www.zztop.com/index.php?module=discography_single&album_id=8.
http://www.arquivogospel.com.br/dados_cd.asp?cod=190.
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todo o conceito de marketing na produção de uma capa de CD, como o utilizado pela Banda 

Kadoshi, surgida no cenário da música gospel no início da década de 1980, obtendo sua 

projeção por intermédio da Gospel Records, com o lançamento do CD Compromisso em 

1992. Sua capa é similar à da Banda ZZ Top.   

 As capas são mimeticamente representadas com um carro antigo em movimento, com o 

logotipo das bandas acima dos carros e o título do CD numa letra menor demonstrando uma 

escala de valores a ser impressa na produção. O que deve sobressair é o nome da banda, com 

cores mais destacadas, enquanto os outros elementos ficam em segundo plano. Com isso a 

música ganha seu rosto através do uso do logotipo como instrumento de propaganda, 

chamando a atenção para um outro tipo de imagem. 

 

 

2.2.1 � A imagem gospel como marca 

 

 O interessante neste momento, é que o investimento conceitual, não permanece somente 

na fotografia. Ele é ampliado para um outro tipo de imagem que possibilita uma criação 

icônica, auxiliando assim, na assimilação e na promoção visual - o logotipo. 

 Não somente a Banda Kadoshi, como a maioria das bandas surgidas na Renascer, como 

Oficina G3, Katsbarnea, Resgate e as demais que se seguiram, dedicaram-se à criação de seu 

logotipo, que representa uma aceitação às postulações do marketing. 

 Segundo o conceito da propaganda, o logotipo é a representação visual de uma marca. 

Como um elemento gráfico-simbólico, ela possui uma função representativa; ela identifica um 

serviço ou uma empresa dos seus concorrentes diretos. O logotipo possui sua 

representatividade teológica apontando para o objeto em si, impelindo o espectador, no caso 

religioso, à adoração e à veneração deste eidolon de um simulacro.  
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Fig. 33 � Logotipo da Igreja Renascer em Cristo92     Fig. 34 � CD Banda Resgate com Logo Atual93 

 

 Uma das diferenças entre o logotipo na propaganda para a imagem iconográfica no 

campo religioso, está na sua função. O primeiro aponta para uma memória de um objeto num 

sentido mercadológico. A ótica do desejo e do consumo. Já o segundo faz parte de um aspecto 

teológico. De veneração e de distanciamento do símbolo adorado. O interessante é que no 

contexto do gospel, isto não interferiu numa intersecção entre os dois campos. 

 Para Leda Matayoshi94, a intersecção entre desejo e consumo utilizados pela Renascer, 

são parte de um pressuposto que visa a utilização não estritamente com uma finalidade 

religiosa, mas com os instrumentais midiáticos da comunicação transformando-os em uma 

�marca� diferenciada no contexto evangélico. 

 Contudo é na década de 1990 com o surgimento da Renascer na condução de Estevam 

Hernandes que se firmaram os pilares de uma nova marca � o Gospel. Para Matayoshi, a 

Renascer em Cristo funciona como uma empresa prestadora de serviços, sem fins lucrativos, 

utilizando ações mercadológicas para alcançar seus objetivos de expansão culminando na 

construção de uma marca que a diferencia das demais concorrentes.  

 Neste ponto, os elementos imagéticos ilustram os conceitos de marketing pessoal que já 

estavam incorporados na política de divulgação da marca �gospel� que atualmente é 

propriedade da Fundação Renascer em Cristo. A comunicação da Renascer, pautada na 

musicalidade e num discurso jovem, se encaixa perfeitamente na receptividade do seu público 

abrindo assim uma vantagem mercadológica sobre os concorrentes que ainda não trabalhavam 

com produtos multimídia, livros, programas de rádio e TV. 

                                                
92 Fonte: http://renascertatui.blogspot.com/ 
93 Fonte: www.bandaresgate.com 
94 Ver. MATAYOSHI, L.Y. Bem Aventurados aqueles que comunicam como marca. A Igreja Renascer em 

Cristo. (Dissertação de Mestrado em Ciências da Comunicação). Pós Graduação em Comunicação. USP. 1999. 

http://renascertatui.blogspot.com/
http://www.bandaresgate.com
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 Desta forma, a marca gospel, propôs uma adesão rápida e segura às inovações 

tecnológicas do mundo contemporâneo, além de proporcionar uma liberação das formas de 

culto ao sagrado e gerando uma segmentação clara e tratamento diferenciado tanto na 

comunicação como na gestão de seus mecanismos de comunicação de massa. 

 

 

 

2.2.2 � A transição mercadológica das imagens 

 

 Como parte do crescimento quantitativo de músicos e de bandas na Renascer, em 1993 

surge a produção musical da primeira banda oficial da igreja. O Renascer Praise. Segundo a 

história do grupo apresentada no site da banda Renascer Praise
95, Sônia Hernandes foi sua 

idealizadora. Ao ser direcionada por uma revelação divina, ela teve o sinal que o seu 

ministério estaria na área musical da igreja, onde atualmente permanece na liderança da 

banda. 

A banda Renascer Praise tem uma vasta produção musical, contando com participações de 

vários músicos de outras bandas da Renascer, entre elas, Resgate e Katsbarnea; também já 

participaram as bandas Trôad, Kadoshi e Oficina G3, entre outras.  

 Inicialmente, o enfoque da banda Renascer Praise, em sua produção visual no seu 

primeiro trabalho em CD, o Renascer Praise Um, revela um nascente do sol intenso e 

avermelhado, chamando o olhar para uma significação intimamente ligada ao já citado 

logotipo, percebendo assim a preocupação com a lógica da propaganda em todos os elementos 

midiáticos da igreja, articulando o nome com o logotipo e sendo reforçado na produção 

musical da banda Renascer Praise. 

                                                
95 Ver: http://www.renascerpraise.com.br/release.html. Acesso em 10/12/2009. 

http://www.renascerpraise.com.br/release.html.
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Fig. 35 - Logo da Igreja Renascer em Cristo96                     Fig.36- Capa do CD Renascer Praise Um97 

  

 Nos trabalhos seguintes como o Renascer Praise Dois, a temática abordada girava em 

torno da natureza, com tonalidades verdes, árvores e uma estrada no meio delas, sugerindo 

uma indicação de um caminho para o espectador que a visualiza.  

 Nesta mesma década, alcançando igual relevância na produção imagética e na transição 

para o mercado, o Ministério Diante do Trono, seguindo a mesma formatação do modelo 

Renascer, inspirado nas mega-igrejas estadunidenses, alcançou o êxito no gospel a partir de 

1998, com a gravação de seu primeiro CD � o Diante do Trono. 

 Surgido no contexto da Igreja Batista da Lagoinha, situada na cidade de Belo Horizonte, 

o Ministério Diante do Trono em sua produção fotográfica também construiu uma discografia 

voltada para diversos temas relacionados ao contexto cristão, tais como: Exaltado (Diante do 

Trono 2), Águas Purificadoras (Diante do Trono 3), Preciso de Ti (Diante do Trono 4), entre 

outros. Durante seus anos de atuação tornou-se referência musical entre os evangélicos e é 

considerado um dos grupos mais populares na música cristã brasileira.  

 Durante sua história, já venderam mais de seis milhões entre CD´s e DVD´s. Suas 

produções, por vezes, disputaram a popularidade com outros de música secular.  

                                                
96 Fonte: http://ubeblog.ning.com/. Acesso em 10/12/2009. 
97 Fonte: http://www.renascerpraise.com.br/release.html. Acesso em 09/12/2009. 

http://ubeblog.ning.com/.
http://www.renascerpraise.com.br/release.html.
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Fig. 37- CD Diante do Trono I                            Fig. 38 � CD Quero me Apaixonar � DT VI 

 

 Semelhantemente ao Renascer Praise, a liderança principal do ministério está no âmbito 

familiar. Ana Paula Valadão é a líder do ministério e filha do Pastor Márcio Valadão, pastor 

presidente da Igreja Batista da Lagoinha, juntamente com a participação de seus outros 

irmãos, André e Mariana que atuam como cantor e cantora no grupo. Atualmente, seus dois 

irmãos caminharam para carreira-solo, apoiados pelo próprio ministério que investe neste 

perfil. 

 Reconhecido nacionalmente por intermédio dos mega-eventos de gravações ao vivo e 

por uma vasta discografia, o Diante do Trono conquistou um grande espaço entre os 

evangélicos de todo o Brasil. Atualmente é o campeão em vendas de CDs e DVDs.  

 Num primeiro momento, as imagens de seus CDs são inspiradas no contexto da 

natureza e do templo permeando suas produções fotográficas, além de temáticas religiosas 

com a utilização de símbolos cristãos: a cruz e a imagem de Cristo, como aparecem no CD 

�Nos Braços do Pai� (Diante do Trono 5). 

 Apesar de manterem um discurso de que suas produções não visam a carreira artística, 

mas somente o louvor e a adoração a Deus, suas produções já alcançaram o disco de Platina  

pela vendagem de 500 mil cópias do CD �Quero me Apaixonar�.  

 Sua produção não está limitada para os cânticos de louvor e adoração, Ana Paula como 

figura central no Diante do Trono criou outra linha voltada para o público infantil. Nesta, Ana 

Paula também é a figura principal. O estilo das produções infantis seculares é também 

mimeticamente construído nas produções do Diante do Trono, o que posteriormente vai 

permeando no gospel de uma forma geral.  
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Fig. 39 CD Vamos Compartilhar - DT98                               Fig. � 40  CD Eliana � Festa.99 

 

 É interessante observarmos que esses valores gestuais e simbólicos construídos e 

legitimados no meio da música secular e na propaganda, são reprocessados no gospel 

recebendo uma roupagem evangélica. O olhar fotográfico, o sorriso, as expressões corporais 

comunicam um anúncio e as cores ganham força como elementos de sedução e empatia no 

contexto infantil.  

 Como instrumento mercadológico, as capas formatam o anúncio deste produto e como 

anúncio, seu objetivo é transmitir, por meio dos seus elementos, a mensagem a ser 

decodificada pelo receptor. Assim, a função delas é persuadir aquele que recebe estas 

informações produzindo o efeito desejado que é o de consumir. 

 Com isso, o processo de sacralização destes elementos segundo Magali Cunha, torna 

possível o consumo por parte dos fiéis evangélicos, tendo como ponto de partida o 

crescimento do mercado, dos meios de comunicação religiosos e da abertura do mercado e 

dos meios de comunicação seculares ao segmento evangélico
100.  

 Estes sistemas de transição da música evangélica para as conceituações do mercado 

secular inseridas no movimento da música gospel, vão gerar um descolamento dos 

personagens do cenário evangélico para transformá-los numa representação desta marca.  

                                                
98 Fonte: http://www.diantedotrono.com.br/DISCOGRAFIA/lst_disco.asp?sCodDisco=21. Acesso em 
10/12/2009. 
99 Fonte: http://www.palco-mp3.blogspot.com. Acesso em 10/12/2009. 
100 Ver: CUNHA, M. N. A explosão gospel: um olhar das ciências humanas sobre o cenário evangélico no Brasil. 

Rio de Janeiro: Mauad X: Instituto Mysterium, 2007. p. 178. 

http://www.diantedotrono.com.br/DISCOGRAFIA/lst_disco.asp?sCodDisco=21.
http://www.palco-mp3.blogspot.com.
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 Como ponto de partida nesta transição da imagem coletiva de cantores e cantoras para 

uma individualização da imagem centrada no personagem principal destas produções, que a 

partir do álbum do Renascer Praise III, a produção sai do contexto do estúdio e vai para a 

gravação ao vivo no próprio templo.  

 Na imagem da capa, observamos o logotipo da igreja e o nome, com a imagem de Sônia 

Hernandes ao centro, juntamente com ela, alguns cantores, cantoras e músicos integrantes do 

Renascer Praise.  Cabe ressaltar que este CD marca esta transição entre as imagens dos dois 

primeiros trabalhos. Eles eram mais voltados para uma divulgação e assimilação do logotipo e 

do discurso da igreja, diferentemente dos seguintes que visam promover a imagem de Sônia 

como a representante e líder da banda.  

                                   

Fig. 41 � Renascer Praise III101                                            Fig. 42- Renascer Praise V 

 

 No Renascer Praise Cinco, a disposição de sua imagem vai para o destaque da capa, 

tomando uma posição de evidência e destaque no conceito fotográfico. Os cantores, cantoras e 

músicos tornam-se secundários sendo deslocados para um segundo plano da foto. O que 

evidencia o deslocamento da imagem para uma posição diferenciada, concedendo-lhe um 

status de representante da banda. 

 Semelhantemente, isto também se reproduz nas produções do Diante do Trono. A 

imagem de Ana Paula foi inserida na apresentação da capa como figura central, distinguindo-

se das concepções anteriores onde a imagem da capa era relacionada objetivamente com o 

tema proposto para o CD.  

                                                
101As figuras 41 e 42. Fonte: http://www.renascerpraise.com.br/release.html. Acesso em 10/12/2009. 

http://www.renascerpraise.com.br/release.html.
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Entretanto, isto não acontece com o CD
102 �Príncipe da Paz� de 2007. A partir deste trabalho, 

a imagem de Ana Paula Valadão, passa a compor as representações simbólico-imagéticas 

destes projetos.  

                             

Fig. 43 � CD Por amor de ti, Oh!Brasil - DT103          Fig. 44 � CD Príncipe da Paz - DT 

 

 Concernente a isso, na linguagem da propaganda estas imagens identificam um modelo 

feminino que se encaixa no perfil dos ministros de louvor: a posição do olhar para cima e das 

mãos em sinal de devoção fortalecem sua imagem e sua representação da posição da mulher e 

paralelamente, como esposa do líder. Com este posicionamento imagético, o reconhecimento 

como liderança musical e local da igreja e da mídia não demorou muito para acontecer. 

 

 

2.2.3 � As primeiras alterações imagéticas: a tecnologia a favor do 

�povo de Deus� 

 

 A imagem como representação do corpo torna-se explorada e comercializada nos 

ambientes midiáticos, gerando uma busca por um corpo saudável e perfeito, que represente 

um corpo jovem.  

                                                
102Como a proposta desta pesquisa se delimita à mídia específica dos CDs, DVDs e respectivamente de suas 

capas  e não dos conteúdos de vídeo produzidos por este grupo, cabe destacar que nas gravações dos DVDs 

torna-se mais perceptível, um deslocamento da posição da líder do DT, Ana Paula Valadão, do meio dos 

músicos, de onde cantava paralelamente aos demais cantores, para ser recolocada no palco num espaço mais a 

frente de todos; Representando assim , uma intenção de destacar sua imagem em relação ao resto da banda. 

Como referência é interessante a observação dos DVDs: Diante do Trono, Exaltado, Por Amor de Ti. Disponível 

em: http://www.diantedotrono.com.br/PRINCIPAL/default.asp. 
103 As figuras 43 e 44. Fonte: http://www.diantedotrono.com.br/DISCOGRAFIA/ 

http://www.diantedotrono.com.br/PRINCIPAL/default.asp.
http://www.diantedotrono.com.br/DISCOGRAFIA/
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 As técnicas de rejuvenescimento por parte dos produtores de imagens do campo 

religioso, encontram como aliados, os avanços tecnológicos no campo da edição de imagens. 

A partir desse momento, um novo recurso adentra o meio gospel e passa a fazer parte da 

criação de simulacros. Segundo Baudrillard: �Simular é fingir ter o que não se tem�
104, ou 

seja, os corpos transformados e adaptados, gerando uma influência na maioria dos produtos 

evangélicos que vão surgir posteriormente neste segmento.  

                                   

Fig. 45 - CD Ludmila Ferber � Deus é Bom Demais              Fig. 46 - CD Cantarei para Sempre105 

 

 Isto somente reforça a transfiguração do corpo e a sua ressignificação deixando de ser 

algo em si para ser algo simulado, alterado, desconstruído do seu sentido relacional 

concebendo-se uma nova realidade no meio gospel: a inserção da construção virtual. Para 

Norval Jr., estas novas opções somente agravam uma crise que é devido à força que as 

imagens estão obtendo nestas últimas décadas:  

A coerção para transformar pessoas complexas, corpos vivos em imagens 

torna-se cada dia mais forte, irresistível mesmo, como uma forma 

estratégica de conquista. Transformando em imagens, os corpos devem 

integrar uma nova lógica de produção, passam a participar sem resistência 

desta nova ordem social.106 
 

 Por consequencia desta era voltada à imagem, que o corpo na concepção de produção 

no gospel ganha uma representatividade de produto, e como produto, deve estar adequado aos 

                                                
104 BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulação. Lisboa, Relógio D´água, 1991.p. 9. 
105 Figura 45 e 46. Fonte: http://adoracaoprofetica.com.br/?cat=10. Acesso em 12/10/2009. 
106 BAITELLO JUNIOR, Norval. A Era da Iconofagia. Ensaios de comunicação e cultura. São Paulo, Hacker 

Editores, 2005.p. 20. 

http://adoracaoprofetica.com.br/?cat=10.
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padrões estéticos instituídos pelo mercado secular, que consome esses produtos, porquanto a 

sociedade, conforme Kênia Kemp, reduz o valor das mercadorias ao valor de sua imagem. 

 Esta reação em cadeia procura elucidar a revalorização que as imagens alcançaram na 

contemporaneidade em comparação aos períodos passados da história e até mesmo os 

iconográficos, pois assim, como o sistema autônomo do capitalismo regula o mercado, os 

corpos são transformados em mercadoria. �O investimento simbólico e as representações de 

corpo em nossa sociedade reforçam e ao mesmo tempo são reforçados pelo consumo.�
107.  

 Com o avanço tecnológico e com o advento da internet, os dispositivos digitais de 

edição de imagens ampliaram sua gama de atuações. No caso da produção dos CDs, um dos 

recursos mais utilizados são os softwares de edição de imagens. Estes softwares digitais têm a 

possibilidade de editar, corrigir erros e imperfeições estéticas em qualquer grau ou nível. E na 

era digital, estes recursos e processos que anteriormente despendiam muita técnica, tempo, 

recursos financeiros e conhecimentos profundos de fotografia, tornaram-se acessíveis e 

altamente utilizados pelo mercado secular.  

 Semelhantemente, a música gospel passou a utilizar estes recursos de edição de 

imagens, construindo simulacros. Esta preocupação com o corpo denota uma valorização 

dele, que por décadas encontrou-se reprimido e esvaziado nos ambientes eclesiásticos e que 

agora pelo viés mercadológico inicia seu processo de ressurreição. O corpo que era objeto 

carnal, que induz ao pecado e à degeneração do homem e da mulher, retoma sua posição 

como um corpo repleto de carnalidade, ou seja, de importância, de significância e de 

representações.  

 Porém, nessa tendência do mercado que valoriza o corpo, não por ele mesmo, mas como 

um objeto de consumo que Baudrillard critica esta apropriação afirmando que �este corpo é o 

mais belo dos objetos de consumo�, capaz de construir uma visão instrumental e mágica como 

forma de investimento108. A proposta do capitalismo para um corpo-produto é a dominação.  

 Com o corpo sob o controle do mercado, o campo religioso passa a seguir a mesma 

cooperação � a de transformar o corpo em instrumento da espetacularização. A 

implementação do ter em contraposição do ser como declara Debord: 

                                                
107 KEMP, Kênia. Corpo modificado: corpo livre?. São Paulo: Paulus, 2005. p. 83. 
108 Ver: BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulação. Lisboa, Relógio D´água, 1991.p. 168. 
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Quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples 
imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um 
comportamento hipnótico. O espetáculo, como tendência a fazer ver (por 

diferentes mediações especializadas) o mundo que já não se pode tocar 

diretamente, serve-se da visão como o sentido privilegiado da pessoa 

humana (...) Sempre que haja representação independente, o espetáculo se 

reconstitui109. 
 

 Nisto a utilização e transformação deste corpo simulado digitalmente, dissocia-se 

através da tecnologia, amplificando as possibilidades de plastificação do corpo e de suas 

representações simbólicas. Pois cada nova imagem que é produzida no gospel, carrega em si 

todo um vasto campo de representações que formam o imaginário evangélico, construindo 

novas possibilidades e funcionalidades para este corpo. 

 Para isto a viabilização das imagens tecnologicamente falando e sua constituição 

tornou-se elemento constitutivo na concepção das capas de CD. Os recursos de edição 

conquistaram espaço e hoje já fazem parte da maioria das produções do mercado gospel. 

Alguns exemplos abaixo, apresentam algumas possibilidades de edição que essas ferramentas 

modernas proporcionam: 

   110 

Fig. 47 - Alterações criadas com o Software Photoshop 

 

 Um exemplo que reflete estes conceitos na música gospel surge na capa do CD do 

Renascer Praise 7. O processo de retoque de imagens é aplicado na imagem de Sônia 

Hernandes que tem seu rosto, olhos e boca alterados digitalmente, reproduzindo um simulacro 

de sua aparência real.  

                                                
109 DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro, Contraponto, 1997. p. 18. 
110 Fonte: http://photoshopdisasters.blogspot.com/. Acesso em 28/11/2009. 

http://photoshopdisasters.blogspot.com/.
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 Nas produções posteriores, os recursos continuam a ser explorados, no intuito de 

rejuvenescer o corpo, contudo com uma preocupação maior no intento de conter exageros e 

distorções, quanto à virtualidade da imagem e a sua real aparência, conforme observar-se-á 

em seguida: 

                                 

        Fig. 48- CD Renascer Praise 7111                                 Fig. 49 � CD Renascer Praise 9 � Promessa 

 

 A partir desta ótica, a imagem de Sônia Hernandes também passou por alterações que 

lhe transformaram num simulacro de sua corporeidade em função do mercado. Uma imagem 

esteticamente bela corresponde a uma incorporação no sistema mercadológico dominante, 

possibilitando acesso e legitimação do seu produto.  

  

 

2.2 � De �carreira solo� às imagens �solo� 

 

 Além das bandas que obtiveram êxito no contexto da década de 1990, outro segmento 

ganha um novo fôlego e retorna com força no gospel, são as cantoras e cantores que seguindo 

o modelo secular de �carreira solo�, ingressam neste âmbito.  

 Neste segmento, um exemplo de sucesso é o caso da cantora Aline Barros. Sua atuação 

musical ganha reconhecimento aos 14 anos de idade quando participa na produção do 

primeiro CD da Comunidade Cristã Vila da Penha gravando a música �Consagração�, �um 

                                                
111 Fonte: http://www.renascerpraise.com.br/release.html. Acesso em 10/12/2009. 

http://www.renascerpraise.com.br/release.html.
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sucesso em todo Brasil, ficando 9 meses em 1º lugar em execução nas rádios�
112. Não 

demorou muito para que Aline recebesse um convite para continuar cantando, mas desta vez, 

seguindo uma carreira independente da comunidade evangélica que a lançou. Sua contratação 

pela gravadora Mk publicitá113 impulsionou sua carreira alcançando projeção nacional e 

internacional num curto espaço de tempo. 

 Como uma aparência esteticamente de acordo com os padrões do meio secular, somada 

à dualidade música + beleza, o rosto de Aline Barros surge na capa de seu primeiro trabalho, 

propondo uma nova conceituação no meio da música gospel, a exploração da beleza do corpo 

como moeda de troca.  

 Por este caminho, suas produções fotográficas são constantemente exploradas no uso de 

seu rosto, apresentando uma mulher jovem, moderna e engajada com as tendências da 

sociedade e da moda. O uso de maquiagens, vestuário, pré-produções fotográficas como os 

olhares objetivos ao espectador, a construção do acto fotográfico, além da preparação do 

cenário e dos instrumentos de representação simbólica, inseridos nas composições destas 

imagens foram cooptados pela música gospel e sacralizados neste contexto. 

                              

Fig. 50- CD Sem Limites de Aline Barros114                   Fig. 51 � Aline Barros Remix 2008115 

 

                                                
112 Fonte: http://www.alinebarros.com.br/. Acesso em 9/12/2009. 
113 O grupo MK de Comunicação é uma empresa que atua em âmbito nacional há mais de 20 anos. Idealizado 

por Arolde de Oliveira, presidido por Yvelise de Oliveira e com direção artística de Marina de Oliveira, (Marido, 
esposa e filha) o Grupo MK vem se destacando como uma das mais bem sucedidas gravadoras no segmento da 
música gospel. 
114 Fonte: https://www.cdgospelmusic.com.br/default.php?cPath=2_29&PHPSESSID=teserjrll Acesso em 
09/12/2009. 
115Fonte:http://meupaimeuamigodawnloads.blogspot.com/2009/04/aline-barros-remix-2008_23.html. Acesso em 
11/12/2009. 

http://www.alinebarros.com.br/.
https://www.cdgospelmusic.com.br/default.php?cPath=2_29&PHPSESSID=teserjrll
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 O corpo, por intermédio de suas representações, como elemento articulador das capas de 

CD da música gospel tem sido utilizado e explorado visando uma articulação com o mercado. 

Como percebemos no mercado secular e nas concepções que permearam desde a moda dos 

anos passados até o presente, há uma ênfase relativamente interessante no que tange à 

utilização dos elementos estéticos na contemporaneidade.  

 Na produtora Mk Publicitá, Aline lança o CD Sem Limites, em 1993, e apresenta um 

perfil diferenciado do close fotográfico das demais produções evangélicas, com um ângulo 

direcionado para o olhar do espectador. No imaginário, os olhos enxergam o outro lado. Ele é 

capaz de prender a percepção diante do pensamento.  

 O olhar fotográfico para Barthes �separa a atenção da percepção, e liberta apenas a 

primeira, todavia impossível sem segunda; trata-se, coisa aberrante, de uma noese sem noema, 

um ato de pensamento sem pensamento, uma mirada sem alvo�116. Para o autor, a imagem 

informa, representa, surpreende, dá significado e provoca desejo.  

 Na observação do campo, a partir da conceituação sobre psicologia do consumidor de 

Christiane Gade117, é notória que a função estética demonstrada nos olhos e lábios está ligada 

às sensações e sentimentos produzidos no espectador por intermédio do desejo. Para que seja 

seduzido pela propaganda, é necessário que o consumidor seja exposto a estímulos que serão 

transmitidos ao cérebro e convertidos em resultados sensoriais.  

 A cor, como elemento que produz o estímulo é de grande atuação nos termos de 

influenciar o espectador. Na contemporaneidade, tem sido um elemento ricamente explorado 

por remeter a fatores que despertam a atenção e sensação. �O uso apropriado da cor nos 

produtos de consumo e na publicidade é de relevância para o efeito desejado de um anúncio 

ou de embalagem por uma série de razões�
118. No caso das imagens apresentadas, remete ao 

afeto impulsivo e à emoção, considerado no conceito das cores quentes. Eventualmente ao 

vermelho também é associado à fonte de calor e energia. Entretanto, no contexto da 

propaganda televisiva e nas imagens de revistas e na internet, os lábios vermelhos são 

utilizados como mecanismos de sedução e de desejo.  

                                                
116 BARTHES, Roland. A câmara clara. Nota sobre fotografia. Tradução de Júlio Castañon Guimarães. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1984.p.164. 
117 GADE, Christiane. Psicologia do Consumidor e da Propaganda. São Paulo: EPU, 1998.p.30. 
118 Ibidem p. 35. 
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 A utilização destes recursos na produção de imagens para o gospel perpassa sobre o 

aspecto do ser desejante com relação ao objeto de desejo, ou seja, por um poder superior 

conforme afirma o antropólogo René Girard:  

O sujeito espera que este outro diga-lhe o que é necessário desejar para 

adquirir este ser. Se o modelo, aparentemente já dotado de um ser superior, 

deseja algo, só pode se tratar de um objeto capaz de conferir uma plenitude 

de ser ainda mais total.Não é através de palavras, mas de seu próprio desejo 

que o modelo designa ao sujeito o objeto sumamente desejável.
119  

 

 Percebemos neste aspecto que este sujeito mimeticamente construído, espera que o 

mercado diga o que é necessário desejar, ou seja, para alcançar um patamar maior de 

mercado, é necessário para os produtores de música gospel desejar algo que possibilite 

condições para a ascensão ao mercado nacional e internacional.  

 Desta forma, as implicações para a produção fonográfica gospel são diretas. Tratam o 

desejo de uma forma objetivamente clara: a opção de �desejo� pelo sucesso mercadológico 

das produções imagéticas no contexto evangélico, está intimamente ligada ao desejar aquilo 

que já é um objeto de desejo e também é possuído por alguém: o mercado.  

 Os anseios de sucesso semelhantes à música secular, em especial aos modelos do gospel 

americano, permeiam a dinâmica dos desejos de mercado para a música evangélica brasileira. 

Especificamente, o uso da imagem para alcançar o mercado tem sido ricamente explorado 

pelas produtoras fonográficas, por perceberem que música e imagem trabalham 

essencialmente juntas. 

 Este mercado de produção fonográfica procura interagir profundamente no uso da 

imagem, seus recursos fotográficos, suas representações estimulatórias nos conceitos de cores 

e construções do antes do ato fotográfico, além de ajustes posteriores e consequentemente na 

reformulação e adaptação aos padrões estéticos vigentes no mercado da música.  

 Kleber Lucas dentre outros cantores e cantoras é um nome de representatividade no 

meio da música gospel e um dos poucos afro-descendentes neste segmento. Nisto, através da 

                                                
119 GIRARD, René, A violência e o sagrado. Tradução Martha Conceição Gambini. São Paulo: Editora 

Universidade Estadual Paulista, 1990, p.180. 
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observação do campo percebe-se que há um número muito pequeno de afro-descendentes120 

no meio da música gospel. Seu auge em sua trajetória foi patrocinado pela MK Music, 

transformando-o em um referencial de �sucesso�. Inicialmente, com um estilo 

autodenominado pop gospel, ele lança em 1997, o seu primeiro trabalho: o CD �Rendei 

Graças�, tendo um formatação simples, apenas representando sua imagem, o seu nome e o 

título da obra.  

                                              

Fig.52 � CD Kleber Lucas � Rendei Graças
121                                  Fig. 53 � CD Pra Valer a Pena 

 

 Posteriormente no CD �Valer a Pena� de 2003, há um significativo investimento na sua 

expressão estética e no seu vestuário. Kleber surge mais afinado com a proposta de seu estilo: 

o pop. E com isso sua representação fotográfica foi alterada e produzida com elementos que 

proporcionassem ascensão social e visual. A camiseta utilizada com a palavra �Fé� pertence à 

marca Fórum, que tem um patamar de consumo voltado para as classes mais abastadas da 

sociedade.  

 A formulação deste referencial mimético vai permear todo o percurso que o gospel 

adotou como observamos nas diversas imagens coletadas durante o levantamento e análise 

das capas de CDs do mercado gospel. Além dos exemplos citados, há uma infindável 

quantidade de cantores e cantoras que seguiram este modelo tanto nos aspectos fotográficos, 

como na moda e na estética de suas produções. Os ritmos e os estilos variam de acordo com o 

                                                
120 Cabe ressaltar que nas pesquisas realizadas na Feira Expocristã 2008 e 2009,  nos sites das gravadoras Mk 

Music, Line Records,Renascer Praise e Som Livre Gospel há poucos afro-descendentes no cast destas 
produtoras. 
121 Figuras 52 e 53. Fonte: http://www.kleberlucas.com.br/home.php 

http://www.kleberlucas.com.br/home.php
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público evangélico que se pretende alcançar, entretanto, os elementos constitutivos e 

paradoxalmente similares aos do mercado secular, permanecem sendo reproduzidos pelas 

gravadoras que ansiavam uma inserção no mercado secular.  

 A construção do mercado evangélico e suas concepções dentro de uma ótica do 

espetáculo e do consumo, onde o público evangélico está liberado para consumir os bens 

simbólicos mimeticamente desenvolvidos pelo mercado gospel, ganha a sua legitimação 

através do surgimento de um imaginário de consumo. Objetivamente estas alterações de 

imagens representam o engajamento perceptível que a música evangélica desenvolveu até o 

momento, consolidando o reflexo do mercado secular no campo religioso evangélico como 

destaca Dolghie: 

O gospel tornou-se o retrato fiel das tendências seculares e reproduzia-se 
em instâncias seculares como, rádios, gravações ao vivo de CDs, programas 

em estádios e apresentações de bandas em boates. As estratégias da 

Renascer em Cristo para a divulgação do conceito estavam firmadas nesse 

novo comportamento.122  
 

 Com isso, um outro elemento que paralelamente influenciou e auxiliou na construção 

imaginária voltada para o consumo foi o processo de midiatização da religiosidade. Magali 

Cunha123 vai argumentar apresentando uma nova proposta de conceituação a partir de uma 

releitura do fenômeno da presença dos grupos religiosos nos meios de comunicação e a 

consequente recriação do conceito de igreja eletrônica em virtude da conjuntura sócio-

cultural-política-econômico-religiosa experimentada na passagem do século XX para o XXI. 

 É nesta midiatização da religiosidade que o processo de produção de significados por 

meio dos quais os evangélicos têm procurado se compreender, se comunicar e se transformar 

a partir das novas tecnologias, gera no gospel os pilares para este novo momento. 

 Desta forma, estas construções tanto simbólicas visando o mercado, como teológicas, 

objetivando uma aceitação do público evangélico, colaboraram para a implementação do que 

                                                
122DOLGHIE, Jacqueline Ziroldo. Por uma sociologia da produção e reprodução musical do presbiterianismo 

brasileiro: A tendência gospel e sua influência no culto. Tese (Doutorado) � Universidade Metodista de São 

Paulo, Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião, curso de Pós-Graduação em Ciências da Religião. 2007. p. 
231. 
123 Ver. CUNHA, Magali do Nascimento.  O conceito de religiosidade midiática como atualização do conceito 

de igreja eletrônica. Artigo apresentado no XXV Congresso Anual em Ciência da Comunicação, Salvador/BA, 

04 e 05, setembro de 2002. 
Disponível em : http://intercom.org.br/papers/nacionais/2002/Congresso2002_Anais/2002_NP1cunha.pdf 
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veremos posteriormente na elaboração de uma cultura gospel, pois é dentro deste conceito que 

o campo evangélico brasileiro tornou-se um grande chamariz voltando os olhos do mercado 

secular para suas inovações e adaptações rumo ao alcance do mesmo.  

 Na atração mimeticamente constituída, Girard define como objeto desejado, elementos 

de igual importância para ambos os lados. Tanto que houve um interesse por parte da música 

gospel em galgar posições de destaques no cenário secular, como um interesse empreendedor 

por parte das gravadoras seculares de dar oportunidades para cantores do meio gospel. Esse 

processo não é novo, mas deu-se a partir das influências do gospel estadunidense e a 

importação destes valores pela música evangélica brasileira.  

 De certa forma, um imaginário se constrói a partir da junção de um discurso embasado 

por elementos estéticos distintos que satisfaçam um mercado com índices de exigência 

estéticas cada vez maiores. Neste caso, coube ao mercado evangélico adequar-se a esses 

padrões e expandi-los.  

 Nisso, a música gospel e as representações visuais que constroem esse imaginário têm 

se distanciado cada vez mais dos modelos que compunham o contexto evangélico. Seja 

originado dos diversos tipos de protestantismo, pentecostalismo ou do chamado 

neopentecostalismo, o gospel tem distanciado esses segmentos de uma prática que se abstenha 

dos elementos construídos por este imaginário de consumo e de espetáculo. A afirmação de 

Leonildo Campos é inerente ao contexto imaginário do consumidor gospel:  

O pentecostalismo está abandonando uma ética de desvalorização do mundo 

e voltada para objetivos extra-mundanos, uma escatologia apocalíptica e 

uma moralidade objetiva, optando pela idéia da aceitação de que é natural a 

fluição das riquezas da vida, da saúde, da prosperidade, e de todas as coisas 

boas da existência�
124 

 

 Estes elementos imagético-representativos apontam que a música evangélica se utiliza 

de símbolos do mercado secular, para legitimar sua inserção no consumismo. Ou seja, através 

da criação deste imaginário, o cristão está livre para o consumo, pois, tendo como referência 

os �artistas� gospel e suas produções visuais legitimando estas práticas, o imaginário 

evangélico vai sendo construído a partir de um sistema de consumo. 

                                                
124CAMPOS, L. S. Teatro, templo e mercado: organização e marketing de um empreendimento neopentecostal. 

Petrópolis: Vozes/São Paulo: Simpósio Editora, 1997. p.136. 
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 Diante desta discussão o que se observa é uma questão emblemática, que nos remete a 

uma pergunta: Sobre qual espécie de corpo e em que paradigma o contexto gospel está 

ressignificando esta corporeidade? Sobre este questionamento que observaremos as 

transformações que desde já apontam para a construção de um novo paradigma imagético na 

música gospel. 

 Por isso, a importância deste conceito é fundamental para a compreensão de que forma 

a música gospel, por intermédio dos elementos imagético-estéticos produzidos entra como um 

destes elementos que comunicam a forma de �ser� evangélico na religiosidade atual, além de 

promover e construir os paradigmas estéticos que vão proporcionar a transição visual para o 

contexto de uma cultura gospel, como observaremos mais adiante. 
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III � IMAGEM GOSPEL E SEUS NOVOS PARADIGMAS 

 

 

 

 �Quem retira da religião a imagem,  

este rouba-lhe a essência,  

tem nas mãos o caput mortuum.  

A imagem é, como imagem, essência.�
125

 

 

 

3.1 � A cultura gospel no contexto musical e imagético 

 

 Numa tentativa de compreender os mecanismos que influenciaram o crescimento do 

mercado da música evangélica brasileira, na qual vem sendo denominada de gospel, temos 

como contribuição fundamental o conceito do gospel como uma cultura. 

 Este conceito de Cultura Gospel, desenvolvido por Magali Cunha, compreende os 

mecanismos que envolvem os diversos processos sociais, religiosos, econômicos e teológicos 

surgidos com a grande massificação da música gospel no Brasil.  

 

                                                
125 FEUERBACH, Ludwig. A essência do cristianismo. Campinas, SP: Papirus, 1988.p. 19. 
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 Compreende-se fundamentalmente que o campo imagético apresentado nas produções 

de capas de CDs, DVDs, sites, folders de propaganda, além de outros produtos imagéticos 

neste amplo e extenso mercado religioso, estão intimamente ligados aos mecanismos  que 

fomentam a cultura gospel : 

A Cultura Gospel é uma cultura religiosa, um modo de vida construído por 

um segmento cristão brasileiro � os evangélicos. Portanto, ela é um modo 

de viver e experimentar a fé no sagrado dentro do qual há um sistema de 

significações que resulta de todas as formas de atividade social desse 
segmento religioso. Esse emerge da vivência dos evangélicos entre si e com 

os outros grupos sociais, em outras esferas sociais que não a religiosa. Por 

isso é possível afirmar que a cultura gospel se tornou a mediação da 

experiência religiosa evangélica no Brasil, mas é ao mesmo tempo mediada 

por elementos que operam na construção deste modo de vida � a tradição 

protestante, o sistema sociopolítico e econômico do capitalismo 

globalizado, os sistemas eclesiásticos e os meios de comunicação são os 

principais � presentes nas formas de atividade social dos evangélicos.
126 

 

 A cultura gospel proporcionou uma aplanamento desta mediação da experiência 

religiosa com o mercado por intermédio dos diversos produtos que são comercializados no 

campo religioso. O campo imagético produzido pelas produtoras fonográficas, tornou-se parte 

dessa mediação que atinge as esferas sociais no âmbito do corpo, do consumo e 

entretenimento e de um redirecionamento das práticas e costumes dos evangélicos diante 

desta configuração.  

  A Igreja Apostólica Renascer em Cristo foi uma das precursoras neste segmento, 

criando e desenvolvendo um caminho promissor à base de um grande investimento na área 

musical e no marketing, tornando-se a pioneira neste mercado como afirma Cunha: 

�investimento em mídia para disseminação da música e de produtos com a marca gospel � 

criação da Gospel Records e da Rádio Imprensa Gospel� 
127.   

 Além da aquisição da marca e da gravadora, a radiodifusão acelerou o processo de 

crescimento deste nicho de mercado. A programação repleta de novidades musicais dadas 

através dos novos ritmos, estilos musicais baseados nas �tribos� gospel, como do rock, pop, 

                                                
126  CUNHA, Magali do Nascimento. A explosão gospel. Rio de Janeiro: Mauad, 2007. p.171-172. 
127 Idem p.86.  
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white metal, sertanejo, pagode, axé, entre outras, atende a todo um recente consumo que surge 

no âmbito do mercado evangélico. 

 Para isso, as influências desta formatação cultural vão nortear a vida e o comportamento 

dos fiéis evangélicos no que concerne à utilização dos produtos gospel como parte de uma 

espiritualidade permeada por imagens e representações visuais que transmitem uma nova 

forma de se apresentar �ao mundo�, ou seja, uma liberalização do corpo para o mercado.  

 Esta cultura atualmente vem redesenhando novos espaços e formas no campo religioso 

evangélico. O atrativo musical aliado às produções realizadas no campo imagético são 

fomentadores de um processo de sacralização constituindo-os elementos fundantes na 

configuração de um novo cenário imagético.  Para isso, uma visão mais ampliada nos permite 

compreender os elementos que pontuam as características de uma cultura gospel no meio do 

campo religioso evangélico atual: 

(1) A inserção na modernidade, representada pela sacralização do consumo 

e pela mediação da tecnologia e dos meios de comunicação no 

desenvolvimento da religiosidade evangélica, em especial nas práticas de 

culto; (2) A sacralização de gêneros musicais populares brasileiros; (3) A 

relativização da tradição de santidade protestante puritana de restrição nos 

costumes, de rejeição da sociedade e das diferentes expressões culturais 

brasileiras com a busca da valorização do corpo � expressão corporal e lazer 

� e a construção da imagem de que os adeptos do segmento evangélico são 

cidadãos �normais�, não isolados, mas inseridos socialmente; (4) O 

rompimento com a teologia apocalipsista, milenarista indiferente aos 
eventos da história, pregadora da salvação e de vida melhor �no céu�, e 

ênfase na Teologia da Prosperidade e da Guerra Espiritual que pregam 

vitória e superação dos sofrimentos na terra com prosperidade pessoal e 
interpretação da inserção no sistema socioeconômico como sinal da benção 

de Deus na vida do cristão; O desenvolvimento de uma prática religiosa 

avivalista, base da conduta pentecostal, como potencialização da 

experiência de piedade individual, com busca intimista mais intensa e 
contrita de Deus e externalização da emoção nas reuniões coletivas. 

Consequentemente um tipo de renovação das igrejas é almejado como 

reação a um suposto �esfriamento� da vivência religiosa; (5) o 

reprocessamento da teofania das tradições monárquicas de Jerusalém; (6) A 

conservação de elementos da cultura evangélica brasileira construídos na 

prática pietista dos missionários estadunidenses responsáveis pela crise na 

relação entre protestantismo e sociedade brasileira; e (7) a 
desterritorialização revelada no não-enraizamento da vivência religiosa 

gospel em um grupo evangélico específico e na padronização do modo de 

vida que supera diferenças socioculturais e doutrinárias.
128 

 
                                                
128 CUNHA, Magali do Nascimento. A explosão gospel. Rio de Janeiro: Mauad, 2007.p.171. 
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 Nesse novo sentido de �ser� evangélico é que a cultura gospel proporciona ao fiel uma 

grande variedade de produtos em diversas áreas com a marca gospel, tais como: CDs, DVDs, 

livros, vestuários, literaturas, artigos de informática, material litúrgico, cosméticos, entre 

outros. Com isso há uma reformulação desses produtos visando à sedução para o consumo e o 

entretenimento. 

 A aproximação com o mercado secular se tornou um grande atrativo para os diversos 

ramos que trabalham com os produtos de cunho gospel, ou seja, voltados para o público 

evangélico de uma forma geral. Com essas reconstruções o gospel deixa de ser uma tendência 

para se instaurar com representatividade semelhante aos mecanismos seculares tornando a 

música evangélica, uma das campeãs em crescimento no mercado. As representações que a 

cultura gospel promove, mudam substancialmente a maneira e o comportamento dos 

evangélicos nas produções fonográficas e imagéticas: 

                        

Fig. 54 � CD Banda Eva ao Vivo 1997129                         Fig. 55 � CD Renascer Praise 10 � 2003130 

  

 Estas imagens representam a influência estética que o gospel mimeticamente explora 

nos recursos de produção visual. A partir da posição da imagem à direita do espectador, há 

uma adequação da postura, o sorriso imprimindo um prazer, a alegria, os olhos fechados, a 

representação do �ao vivo� com o microfone na mão, os músicos, cantores e cantoras ao 

fundo destacando a imagem das líderes que representam essas marcas, o nome das bandas, as 

cores utilizadas e a iluminação, que no caso do Renascer Praise, evocam a presença de uma 

                                                
129 Fonte: http://www.answers.com/topic/ao-vivo-1998-album-by-banda-eva-1. Acesso em 17/12/2009. 
130 Fonte: http://www.renascerpraise.com.br/release.html. Acesso em 17/12/2009. 

http://www.answers.com/topic/ao-vivo-1998-album-by-banda-eva-1.
http://www.renascerpraise.com.br/release.html.
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luz muito branca surgindo ao fundo, nos remetendo ao branco da cidade celestial do quadro 

�dois caminhos�, também se repetindo na brancura do casaco de peles de Sônia Hernandes. 

Uma possível associação à pureza representada pela pomba do Espírito Santo não estaria 

distante disso. 

 A busca destes mecanismos pelo gospel denota a intenção de um paralelismo com o 

mercado secular. O que percebemos é que há mais do que uma ponte entre os dois nichos, 

mas uma concorrência de mercado. Este paralelismo foi percebido por Dolghie como uma 

referência para o público evangélico, influenciando os ambientes eclesiásticos tendo como 

base as estruturas seculares de promoção musical: 

O gospel tornou-se o retrato fiel das tendências seculares e reproduzia-se 
em instâncias seculares como, rádios, gravações ao vivo de CDs, programas 

em estádios e apresentações de bandas em boates. As estratégias da 

Renascer em Cristo para a divulgação do conceito estavam firmadas nesse 

novo comportamento.131 
 

 Com isso uma pergunta surgiu no contexto da música evangélica contemporânea. 

Conforme Kerr e Mendonça
132, a indagação seria sobre qual o impacto da indústria do 

entretenimento e da cultura do consumo sobre as práticas musicais do cristianismo? 

Primeiramente, destacam que o cristianismo, na contemporaneidade, se alojou 

confortavelmente no mercado de consumo, apropriando-se das estratégias de marketing e 

gestão administrativas típicas da lógica do mercado secular.  Alguns elementos como a 

questão da emotividade e da liturgia festiva relacionadas ao contexto contemporâneo, 

promove assim uma prática litúrgica voltada para a emoção e menos centrada no conteúdo 

doutrinário da fé, além de que o gospel se apropriou da indústria fonográfica evangélica como 

recurso de sobrevivência mercadológica e propagação do ideário cristão na 

contemporaneidade. 

 Portanto, há uma descentralização religiosa ao perceberem que as igrejas que não 

adotam o gospel se atrofiam, assim utilizam a música gospel para manter e buscar novos 
                                                
131

DOLGHIE, Jacqueline Ziroldo. Por uma sociologia da produção e reprodução musical do presbiterianismo 

brasileiro: A tendência gospel e sua influência no culto. Tese (Doutorado) � Universidade Metodista de São 

Paulo, Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião, curso de Pós-Graduação em Ciências da Religião. 2007. p. 
231. 
132

 Ver. KERR, Dorotéa. MENDONÇA, Joêzer. Canção Gospel: Trilha Sonora do Cristianismo na Pós-
Modernidade. Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. Disponível em: 

www.anppom.com.br/anais/.../musicol_JMendonca_DKerr.pdf. 

http://www.anppom.com.br/anais/.../musicol_JMendonca_DKerr.pdf.
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membros. Na diversificação dos estilos musicais, percebe-se que é mais que uma estratégia de 

mercado, mas um mandamento da contemporaneidade que valoriza a identidade musical 

local.  

 Estes elementos perpassam a renovação musical cristã que se apóia na sacralização dos 

gêneros musicais nacionais, acompanhando a globalização, a diversidade e o pluralismo da 

sociedade contemporânea. 

 

 

3.2 � Os novos paradigmas imagéticos da música gospel 

  

 Como já discutimos nos capítulos anteriores, a partir do crescimento da música 

evangélica brasileira nas décadas de 1950 e 1960, passando pelos cantores e cantoras, 

pudemos analisar as diversas ocorrências e transformações imagéticas nas construções e 

produções fonográficas de LP até os CDs, desembocando em significantes alterações nas 

imagens produzidas no campo visual apresentados até o momento na música evangélica 

brasileira.  

 Com a implementação do mercado evangélico, alguns fatores colaboraram para um 

grande crescimento deste nicho e consequentemente no surgimento de um novo paradigma 

imagético-estético. Esta estrutura atende a grande demanda de produtos que incluam a 

imagem de �artistas� gospel e esta produção atualmente abarca, desde as fotos dos artistas, 

como banners, propagandas via internet, folders distribuídos em feiras e eventos, como os 

próprios encartes de CDs e DVDs, entre outros.      

 

Fig. 56. Propaganda Achou Gospel Produções
133 

                                                
133  Propaganda on-line recebida via e-mail no dia 23/10/2009. 
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Fig. 57 � Folder online - III Balada Local134 

 

 É por meio destas formatações de divulgação e produção no mercado evangélico que 

este processo nos sugere uma ampla análise dos mecanismos de construção de um novo 

paradigma imagético no contexto do gospel � o paradigma dos �artistas� gospel. 

  

 

3.2.1 � Os �artistas� gospel 

 

 Numa breve definição, o artista é aquele que produz arte, o indivíduo que é capaz de 

expressar sentimentos, pensamentos e imaginários como pontua Aumont: 

A arte é o campo de exercício privilegiado da �perfeição formal�, e o artista 

é quem, capaz de demonstrar que domina a forma e que é um virtuose da 

técnica (é o objetivo proclamado do concurso do prêmio de Roma), saberá, 

além disso, ultrapassar essa virtuosidade para colocá-la a serviço da forma 

perfeita � cuja própria definição é buscada em uma leitura idealizada da arte 

antiga.135 
 

                                                
134 Idem. Recebida dia 02/08/2008. 
135 AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas: Papirus, 2002. p 298. 
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 Neste aspecto, a arte está interligada a valores espirituais, proporcionando acesso ao 

espectador e que o criador deve cultivar. Existem diversas formas de definir arte. Cabe nesse 

momento defini-la não no sentido de encerrar a discussão, mas de dialogar e refletir com as 

titulações apresentadas pelas produtoras do gospel. 

 A arte é a representante da beleza, harmonia e equilíbrio, por isso, segundo Aumont, ela 

relativamente não deveria ter intenção utilitária, material ou econômica, mas atender a uma 

realidade contemporânea contingente. Sua atuação representa o subjetivo humano nas 

diversas formas de arte existentes. Na realidade histórica da arte cristã, as relações com a arte 

secular eram muito díspares, sempre acontecendo conflitos entre a igreja e sociedade. Entre a 

fé e a cultura. 

 Essas diferenciações entre fé e cultura, proporcionaram rupturas como já discutimos 

anteriormente no movimento iconoclasta calvinista, influenciando a contemporaneidade cristã 

e consequentemente todo imaginário protestante. Contudo, a partir da utilização da 

terminologia �artistas� para os cantores e cantoras do gospel, percebemos uma construção 

icônica, ou seja, uma ideia que indica rapidamente ao público que se trata de uma marca, ou 

de certa forma, um mecanismo de fixação ideológico-teológica.  

 No contexto da música gospel uma nova nomenclatura tem constituído boa parte das 

produções fonográficas que reforçam este imaginário no mercado evangélico. Os �artistas�
136 

gospel. A conceituação utilizada surge no contexto das produtoras fonográficas, através de 

seus veículos de comunicação e marketing, como sites e propagandas virtuais das produtoras 

como Line Records137 e MK Music138. Podemos ver esta configuração no site da Line 

Records (no exemplo abaixo), no menu superior há o link �artistas�; o terceiro link da 

esquerda para a direita.  

 

 

 

                                                
136 Cabe diferenciar neste ponto, que o objeto de análise desta pesquisa são as imagens produzidas na música 

gospel. Não está em discussão a arte da música produzida por este segmento, os ritmos, estilos ou qualquer outro 
elemento relacionado à produção musical. Neste momento a relevância está na abordagem dos elementos 

representativos de um imaginário que se constrói através do uso das imagens e da titulação adotada. 
137 Ver: http://www.linerecords.com.br/ 
138 Ver: http://www.mkmusic.com.br/ 

http://www.linerecords.com.br/
http://www.mkmusic.com.br/
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Fig. 58 � Site da Produtora Line Records139 

 

 A gravadora Line Records pertence à Record Produções, uma empresa de propriedade 

do Bispo Edir Macedo e interligada à Igreja Universal do Reino de Deus. Surge no ano de 

1992 na cidade do Rio de Janeiro com a proposta de atender �a demanda crescente por música 

gospel de qualidade�140. Seguindo este intuito, a Line Records tem em seu site a titulação de 

�artistas� para a definição dos cantores, cantoras e bandas do segmento gospel.  

 O seu cast141 é composto por 36 artistas entre cantores, cantoras e bandas. Há alguns 

nomes famosos oriundos do meio secular, que após a conversão ao cristianismo, migraram 

para a música gospel passando a pertencer à gravadora, como é o caso das cantoras Mara 

Maravilha e Sula Miranda.  

                                                
139 Fonte: http://www.linerecords.com.br/. Acesso em 20/12/2009. 
140 Fonte: http://www.linerecords.com.br/quemsomos.php. Acesso em 18/12/2009. 
141 Cast (do inglês): elenco de artistas. 

http://www.linerecords.com.br/.
http://www.linerecords.com.br/quemsomos.php.
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Fig. 59 � CD Mara Maravilha � Novo Coração
142       Fig. 60 � CD Sula Miranda � Estrada de Bênçãos 

 

 A Line Records, como estratégia de marketing tem construído suas produções de 

imagens com um alto nível de profissionalismo. Diferentemente das conceituações de um 

imaginário evangélico à parte das mudanças do �mundo�, de uma vida secular profana, as 

elaborações do site permeiam uma imensa galeria de �artistas� virtuais, onde o expectador 

pode ver e ouvir as obras dos seus prediletos e também adquirir os produtos destes 

personagens, seguindo uma estrutura mimética do mercado secular. Neste aspecto, a corrida 

pela visibilidade no contexto do gospel tem alimentado estas composições visando um 

aprimoramento constante deste veículo midiático em detrimento de uma disputa 

mercadológica.  

 Um outro exemplo é a gravadora MK Publicitá. Pertencente ao Grupo MK de 

comunicação, a empresa está no mercado há mais de 20 anos e tem sido presidida por Yvelise 

de Oliveira, casada com o deputado carioca Arolde de Oliveira. Na direção artística, a filha do 

casal Marina de Oliveira assina as produções musicais. Atualmente o grupo MK possui uma 

produtora fonográfica, a MK Music, diversos portais jornalísticos e de conteúdos na internet, 

a MK Editora e uma emissora de rádio, a 93 FM que opera no estado do Rio de Janeiro e pela 

Web143.  

                                                
142 Figuras 59 e 60: Fonte: http://www.linerecords.com.br/index.php. Acesso em 18/12/2009. 
143 Ver: http://www.mkmusic.com.br/ConsultaQuemSomos. Acesso em 18/12/2009. 

http://www.linerecords.com.br/index.php.
http://www.mkmusic.com.br/ConsultaQuemSomos.
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Fig. 61 � Site da Produtora Mk Music - O nome �cast�, o quinto link da esquerda para a direita.

144 

 

 Em seu portal, a MK Music trabalha semelhantemente a Line Records. O site possui um 

cast onde se situam todos os seus 40 �artistas�, entre cantores, cantoras e bandas. Entretanto 

não apresentam diretamente esta nomenclatura, mas o apresentam de forma subjetiva.  

 

 

3.2.2 � As marcas dos �artistas�e os �artistas� como marca 

 

 A partir deste momento, observaremos algumas �marcas� relevantes que de certa forma 

legitimam o conceito de �artistas� no seu percurso dentro do mercado gospel como os 

destaques nacionais, internacionais e premiações que receberam alguns dos nomes mais 

                                                
144 Fonte: http://www.mkmusic.com.br/ Acesso em 20/12/2009. 

http://www.mkmusic.com.br/
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consumidos no meio gospel.  Neste sentido as �artistas� Cassiane e Aline Barros são duas 

cantoras de grande representatividade que deixaram suas marcas na gravadora.  

 As maiores tiragens de CDs pertencem a elas. Cassiane com o CD �Com muito louvor� 

vendeu a marca de 750 mil cópias, ganhando diversos discos de ouro e platina, como também 

caracterizou tanto sua personalidade como cantora pentecostal, o que até hoje é sua identidade 

no meio da música gospel. Contudo, as exigências de um mercado gospel para construção de 

um modelo estético mais plausível, geraram alterações de sua imagem artística, 

desassociando-a de uma imagem conservadora pertencente ao imaginário da mulher 

pentecostal: de cabelos compridos, não dada à vaidade, com vestuários que não exponham o 

corpo; como vemos na figura 62, que pertence à sua primeira produção fonográfica.  

 Esta discussão abre caminho para o conceito de marca não somente como a 

representação visual apresentada no âmbito dos logotipos de igrejas ou bandas que as 

identifica, mas discutiremos o surgimento de um novo paradigma de marca. Este novo 

paradigma trata o �artista� como marca, ou seja, ele é a sua marca, se auto-representa, se 

comercializa, ele é o seu próprio produto.  

         

Fig. 62- CD Recompensa 2001      Fig.63- Cassiane na FM 93 - 2009145    Fig. 64 - Cassiane - 2009146 

  

 Na seqüência, ela em sua imagem natural, ou seja, sem qualquer tratamento digital 

prévio, participando de uma entrevista na Rádio 93 FM (fig. 63). Em seguida, uma foto 

artística produzida digitalmente de Cassiane, apresentando uma mulher moderna, com cabelos 

tratados, sorriso no rosto, maquiagem, com alterações estéticas do corpo (fig. 64): entre elas, o 

seu rosto afinado, o nariz discretamente corrigido digitalmente, contemplando os padrões de 

                                                
145 Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=o5_muwnimgI Acesso em 18/12/2009. 
146 Figuras 62 e 64. Fonte: http://www.cassiane.com/galeria.asp. Acesso em 18/12/2009. 

http://www.youtube.com/watch?v=o5_muwnimgI
http://www.cassiane.com/galeria.asp.
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exigência iguais aos do mercado secular, gerando e alimentando este paradigma da perfeição 

�artística�. 

 No caso de Cassiane, sua marca no meio gospel, não se dá diretamente ao seu perfil 

estético ou à exploração de sua corporeidade, mas de sua construção como cantora 

pentecostal. Contudo, esse não foi um elemento descartado nas produções mais recentes dela. 

A preocupação com sua aparência estética foi reformulada e hoje suas fotos denotam essas 

alterações. Para Norval Baitello, o ser humano primitivo desde o seu surgimento, aprendeu a 

construir sua marca no seu caminho: �o homem, sendo um animal muito inquieto, percebeu, 

aprendeu com os outros animais, que deixando marcas em objetos, marcava sua presença, 

deixava a informação de sua presença em sua ausência.�
147 

 Como solidificação de sua marca, Cassiane atualmente está desvinculando-se de sua 

primeira gravadora, a Mk Music. Com o sucesso já alcançado, no ano de 2007, Cassiane 

decidiu continuar sua carreira, juntamente com seu marido, o cantor Jairinho, criando a sua 

própria marca. A Reuel Music e Editora, com o intuito de lançar, distribuir e administrar 

cantores e cantoras gospel.  Entretanto isso não soou bem aos ouvidos da Gravadora MK 

Music, o que lhe custou um processo judicial que se encerrou em 2009.  

                  

Fig. 65 � Reuel Editora148                              Fig. 66 � Cassiane e Jairinho149 

 

 Já Aline Barros, além de possuir as premiações de disco de ouro e de platina, obteve um 

disco de diamante com o CD �Som de Adoradores� na qual alcançou mais de 1 milhão de 

cópias vendidas em 2004. Ela foi uma das pioneiras no segmento gospel na inserção de uma 

nova imagem do evangélico no contexto religioso e secular. Com uma preocupação estética 

                                                
147 BAITELLO JUNIOR, Norval. A Era da Iconofagia. Ensaios de comunicação e cultura. São Paulo, Hacker 

Editores, 2005. p. 33. 
148 Fonte: http://www.reuelmusic.com.br/ Acesso em 20/12/2009. 
149 Fonte: http://letras.terra.com.br/cassiane-e-jairinho/fotos/ Acesso em 20/12/2009. 

http://www.reuelmusic.com.br/
http://letras.terra.com.br/cassiane-e-jairinho/fotos/
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sempre ligada à moda, Aline Barros apresentou um novo jeito do evangélico se relacionar 

com a corporeidade. Através da exibição do corpo e de uma nova forma de se vestir, ela 

juntamente com outros artistas, tem construído no meio evangélico um novo paradigma: a 

mulher evangélica livre para estar bonita, cuidada esteticamente, se vestir bem e consumir o 

que o mercado possa oferecer.   

                    

Fig. 67 � Aline Barros150                                        Fig. 68 � Aline Barros 

 

 Dentre suas conquistas, também conta com o título de ser a primeira cantora gospel a 

ganhar o prêmio Grammy Latino no ano de 2004 com o CD �Fruto de Amor�, já produzido 

por seu próprio selo a AB Records, na categoria melhor álbum de música cristã.  Seu 

crescimento no mercado chamou a atenção de outros segmentos do âmbito musical. 

Atualmente, com o uso de sua imagem como marca, Aline foi convidada a representar uma 

das mais bem sucedidas marcas de microfones no mundo � a Shure: 

A Pride Music e a Shure têm o prazer em anunciar a cantora Aline Barros 

como artista exclusiva dos produtos Shure. Aline Barros tem sido durante 
anos, uma importante referência na música gospel. Dotada de talento e 
carisma natos e de uma produção que prima pela excelência, Aline tem 

conseguido que seu trabalho ministerial alcance resultados inatingíveis por 
outros artistas do segmento gospel no Brasil até o momento.  
Seu ministério como levita tem sido caracterizado pelo pioneirismo na 

mídia secular. Aline Barros foi convidada a participar, de importantes 

programas de televisão (Xuxa, Raul Gil, Eliana, Carla Perez, Super Pop, 
Hebe Camargo, Gilberto Barros, entre outros), além de entrevistas em 

conceituados jornais, importantes revistas e também convidada para o 

                                                
150 Figuras 67 e 68. Fonte: http://diadiacarlos.blogspot.com/2008_08_01_archive.html Acesso em 19/11/2009. 

http://diadiacarlos.blogspot.com/2008_08_01_archive.html
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evento "Criança Esperança", da Rede Globo. Seu ministério tem se 

estendido por toda América Central e do Norte, com premiações e 

homenagens. Em 2007, Aline recebeu seu terceiro Grammy como Melhor 
Álbum de Música Gospel. 151. 

 

 Com isso Aline Barros tem construído sua marca no mercado gospel, implementando 

este segmento com inovações visuais no âmbito da moda e estética. Dotada de uma estética 

definida pela sociedade ocidental contemporânea, isto favoreceu para que seu estilo a 

projetasse como uma versão gospel dos artistas pop.  

 O interessante na história de Aline Barros está no paradoxo do discurso encontrado em 

seu site. Embora tenha alcançado sucesso, fama, status, reconhecimento internacional e êxito 

econômico, por outro lado, em seu site oficial, todas estas questões são atribuídas não ao 

sucesso buscado pelo artista, mas é conseqüência do seu comprometimento com Deus: 

A vida de Aline Barros, como é possível notar, é pautada pelo seu convívio 

em família e alicerçada na Palavra de Deus. Sua trajetória de 

reconhecimento e sucesso no ministério é fruto de um trabalho feito com 

oração, fé, obediência a Deus, carinho e compromisso. Muitos buscam 
fama, sucesso, dinheiro, reconhecimento e tantas outras coisas... Mas, 
existem os que buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, 

como está prometido e o que acontece? TODAS as demais coisas lhe serão 
acrescentadas (Mt.: 6 : 33). É ASSIM COM ALINE BARROS!

152 
 

 Para os �artistas�, estes procedimentos funcionam como um estímulo a mais para 

continuarem a fazer a �obra de Deus�, pois quanto mais conquistas se obtêm com o mercado, 

mais isso sinaliza o acréscimo divino em suas vidas. Esse imaginário construído nos 

�artistas�, via teologia da prosperidade, tem suprido de forma satisfatória os anseios e os 

discursos de boa parte deles. 

 Dentro dessa lógica, em julho de 2009, o Ministério Diante do Trono, liderado por Ana 

Paula Valadão foi convidado para fazer parte de uma parceria na distribuição dos CDs e 

DVDs do Diante do Trono pela gravadora Som Livre153. Segundo Ana Paula Valadão a 

possibilidade de expansão é o fator principal: �Vejo a possibilidade de chegar aonde ainda 

não atingimos, de expandir o alcance da nossa mensagem, o que para nós é o mais importante. 

                                                
151 Fonte: http://www.shure.com.br/menu/padrao.php?link=noticias&cod=4. Acesso em 20/12/2009. 
152 Fonte: http://www.alinebarros.com.br/. Acesso em 27/12/2009 
153 Atualmente a gravadora Som livre desenvolveu um segmento direcionado exclusivamente para o gospel. 

http://www.shure.com.br/menu/padrao.php?link=noticias&cod=4.
http://www.alinebarros.com.br/.


 

 

91 

A ideia é reunir a excelência que temos nas nossas produções à que a Som Livre tem na 

distribuição�
154. 

  O que nos chama a atenção é a visibilidade que a marca gospel alcançou nesta década, 

despertando a atenção e o investimento de gravadoras seculares como a Som Livre, 

representante da música popular brasileira há varias décadas. A partir do ano de 2009, a 

gravadora Som Livre desenvolveu um segmento direcionado exclusivamente para a música 

gospel no Brasil. 

 

Fig. 69 � Site da Som Livre com o marketing do Ministério Diante do Trono
155 

 

 Com esse novo mercado em mãos, a gravadora Som Livre está sondando uma parceria 

entre suas duas recentes contratações, o Diante do Trono e o Padre Católico Romano Fábio de 

Melo, conforme anunciando no portal Diante do Trono: �Em seu programa na emissora 

�Canção Nova� o padre mais popular e amado do país, Padre Fábio de Melo, disse que a Som 

                                                
154 Fonte: http://escrevendodetudo.blogspot.com/2009/08/diante-do-trono-fecha-parceria-com-som.html. Acesso 
em 20/01/2010.  
155 Fonte: http://somlivre.imusica.com.br/artista.aspx?id=59945. Acesso em 20/01/2010. 

http://escrevendodetudo.blogspot.com/2009/08/diante-do-trono-fecha-parceria-com-som.html.
http://somlivre.imusica.com.br/artista.aspx?id=59945.
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Livre, uma das suas gravadoras, estaria sondando a Ana Paula Valadão para fazer uma 

participação especial em seu novo CD.�
156 

 O desdobramento destas marcas para o mercado da música, possibilitará um 

aquecimento nas vendas não somente na Som Livre, mas nas gravadoras seculares que nos 

últimos anos vem tendo grandes prejuízos em virtude do crescimento de músicas baixadas no 

formato MP3 disponibilizadas gratuitamente na rede mundial de computadores.  

  Nisto observamos uma profissionalização e hibridização entre o mercado evangélico e o 

secular diante das oportunidades mercadológicas que estas duas marcas estão construindo. 

Estas novas configurações estão norteando os interesses entre as marcas e o mercado, 

relativizando os processos de sacralização do gospel, delegando este atributo ao mercado. 

 Semelhantemente, aos casos de Cassiane e Aline Barros, uma outra personagem deste 

campo simbólico é a representatividade que a imagem de Sônia Hernandes desenvolveu como 

instrumento de marketing da Renascer em Cristo. Sua imagem, desde o CD Renascer Praise 3 

até o 15, está presente em todas as capas.  Nem mesmo o episódio de sua prisão nos Estados 

Unidos em janeiro de 2007, após tentar entrar juntamente com seu marido, o apóstolo 

Estevam Hernandes, com US$ 56.000,00 não declarados à justiça estadunidense, impediu-a 

de participar da gravação do Renascer Praise 15, pelo menos presencialmente. 

 O avanço tecnológico e o investimento maciço da Igreja Renascer em equipamentos de 

transmissão de áudio e vídeo de última geração via satélite, além de um enorme projetor de 

imagens instalado na antiga sede da Igreja na Avenida Lins de Vasconcelos no Cambuci, 

proporcionou a participação de Sônia Hernandes no CD e DVD do grupo, via imagem digital. 

 

Fig. 70 � CD E DVD Renascer Praise 15157 

                                                
156 Fonte: http://www.portaldt.com/2009/04/ana-paula-valadao-no-cd-do-pe-fabio-de.html. Acesso em: 
20/12/2010. 

http://www.portaldt.com/2009/04/ana-paula-valadao-no-cd-do-pe-fabio-de.html.
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  Um outro elemento na observação que nos chama a atenção é a sobreposição imagética 

que esta capa nos apresenta. Vemos uma imagem dentro de uma segunda imagem. A imagem 

do CD da Banda Renascer Praise 15 foi desenvolvida e editada com o objetivo de promover o 

destaque de sua �marca�, a representação simbólica que Sônia Hernandes exerce como marca 

deste produto no mercado gospel. Em certo sentido, o poder simbólico da imagem de Sônia 

não está ligado somente ao âmbito musical. Como uma das fundadoras e líder da igreja, sua 

imagem faz parte da construção de poder dentro desta instituição. Por isso, sua imagem não 

pode se ausentar destas produções imagéticas.  

 No caso imagético, esta sustentação do poder tem como veículo de legitimação, o viés 

midiático. É através da construção das imagens dos CDs e DVDs como bens simbólicos desta 

instituição religiosa, que o poder é fortalecido e amplificado.  Este poder é constituído a partir 

da lógica do processo de autonomização. Nesta lógica o poder é construído tanto com 

participação dos consumidores como dos produtores:  

A constituição de um público de consumidores virtuais cada vez mais 

extenso, socialmente mais diversificado, e capaz de propiciar aos produtores 
de bens simbólicos não somente as condições mínimas de independência 

econômica mas concedendo-lhes também um princípio de legitimação 

paralelo; a constituição de um corpo cada vez mais numeroso e diferenciado 

de produtores e empresários de bens simbólicos cuja profissionalização faz 

com que passem a reconhecer exclusivamente um certo tipo de 
determinações como por exemplo os imperativos técnicos e as normas que 

definem as condições de acesso à profissão e de participação do meio.
158 

  

 Desta forma, esta sustentação do poder, mesmo havendo uma distância significativa 

entre Brasil e Estados Unidos, somente obteve êxito, graças ao uso do poder midiático e da 

construção de imagens que minimizassem essa carência psíquica, entre o espectador (no caso 

o fiel) e a ausência real de Sônia nos cultos e nas gravações da Renascer Praise. Como 

estratégia de marketing, observamos em certo sentido, como o campo imagético vai se 

configurando numa outra perspectiva visual que tem alcançado grande parte das produtoras 

fonográficas: o campo virtual. 

                                                                                                                                                   
157 Fonte: http://www.renascerpraise.com.br/ Acesso em 20/12/2009. 
158 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1974. p. 100. 
 

http://www.renascerpraise.com.br/
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3.2.3 � Os �artistas� virtuais 

 

 Com o advento da internet e a velocidade com que as novas mídias eletrônicas ganham 

espaço no mundo real, o meio gospel também tem se diferenciado neste contexto. O 

crescimento deste mercado é notório através da utilização das novas ferramentas da web. A 

lista é enorme, abarcando sites das gravadoras, dos �artistas�, bandas, eventos, festas, cultos 

de louvor e adoração, seminários, shows gospel, propagandas eletrônicas via e-mail, 

premiações, web-rádios e feiras de produtos voltados para o segmento gospel . 

 Partiremos de alguns sites dos �artistas� gospel  por ser o eixo central de nosso olhar, 

por onde desmembraremos diversos outros braços deste vasto campo de pesquisa.  

 É em função dos �artistas� que os demais eixos mercadológicos se movimentam e se 

reorganizam visando uma inserção cada vez maior, pelo viés virtual, das produções 

simbólicas que alimentam o gospel. Com isso, cada dia mais, �artistas� ingressam neste 

mercado objetivando a fama através dos seus trabalhos viabilizados e otimizados pela 

exibição na web.  

 Diversos cantores e cantoras, estão se inserindo a cada dia no mundo virtual. Este 

ambiente está despontando como um grande divulgador e acelerador da empreitada destas 

personalidades, além de constituir uma outra ressignificação para o corpo. Do corpo biofísico 

para o corpo-imagem como discute Klein, �são aspectos desse fenômeno que restringe a 

experiência dos vínculos físicos e afetivos gerados pelo corpo e estimula a instrumentalização 

de um corpo-imagem, eternamente jovem e saudável.�
159 

 

 

                                                
159 KLEIN, Alberto. Imagens de culto e imagens da mídia. Interferências midiáticas no cenário religioso. Porto 

Alegre: Sulina, 2006.p. 91. 
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Fig. 70 � Site da Cantora Pentecostal Eliane de Jesus160 

 

 A representação virtual no site da cantora pentecostal Eliane de Jesus, demonstra de 

forma notória o narcisismo e o gigantismo que permeia as produções virtuais no gospel. Com 

sua foto reproduzida 12 vezes na página principal, percebemos uma imagem tratada com 

muitas luzes e claridade em suas fotos, realçando seus olhos azuis e o cabelo louro, além de 

sua beleza natural que é maximizada digitalmente. Ao acessarmos os arquivos de fotos, 

encontramos mais de 100 fotos exclusivamente da cantora, o que nos indica, que o gospel está 

direcionado não somente para atender um consumidor de música, mas também um público 

espectador e consumidor de imagens.  

 Para Debord isto é parte do espetáculo e de sua concepção, a partir do momento que o 

mercado domina a sociedade:  

O espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou totalmente a vida 

social. Não apenas a relação com a mercadoria é visível, mas não se consegue 

ver nada além dela: o mundo que se vê é o mundo. A produção econômica 

moderna espalha, extensa e intensivamente, sua ditadura.161 

                                                
160 Fonte: http://www.elainedejesus.com/ . Acesso em 20/12/2009. 
161 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro, Contraponto, 1997.p. 30. 

http://www.elainedejesus.com/
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 A discussão sugerida por Baitello Jr. e Klein, é extremamente pertinente ao olharmos 

para as imagens produzidas no site de Eliane de Jesus. A forma como estas imagens invadem 

o olhar, nos remete ao conceito de iconofagia162. Somos constantemente consumidores de 

imagens e de forma inversa as imagens também nos devoram, são elas que nos observam e 

invadem nossa privacidade. Desta forma, já não são mais os olhos responsáveis pelo nosso 

olhar, mas com a reprodutibilidade das imagens de maneira voraz e veloz, são as imagens que 

nos caçam, procuram e nos encontram.  

 É através desta nova construção no mercado de imagens que as produtoras gospel  

investem, com a finalidade de fornecer ao público �consumidor�, num sentido mais 

iconofágico, um produto que apresente novas significações para o público evangélico, de 

forma a legitimar o consumo e o entretenimento do cristão diante de uma sociedade de 

consumo.  Para isso, � Estabelece-se uma relação de troca com Deus: o �crente� se dedica e se 

compromete com Deus e Deus, por seu turno, o recompensa na forma de bênçãos materiais 

como auto-sustento financeiro, acesso aos bens oferecidos pelo sistema por meio do consumo 

e saúde do corpo para desfrute desses benefícios.�
163 

 Neste processo de apropriação destes produtos simbólicos é que o autor discute o 

conceito central de iconofagia:  

As formas de apropriação (simbólicas ou não) como manifestações da 

antropofagia são ainda muitas outras; a apropriação do espaço e seus recursos, 

a apropriação do tempo e seus atributos, a apropriação das mentes e suas 

imagens nem sempre passam pela relação direta de apropriação entre dois 

corpos, sofrendo nestes casos um processo de mediação pelas imagens. É 

então que teremos o surgimento da iconofagia.�
164 

 

 Baitello Jr. parte de uma máxima publicitária: �nada se cria, tudo se copia�, reforçando 

que cada vez mais as imagens apresentadas pela mídia na contemporaneidade são 

simplesmente �imagens que devoram imagens, que devoram imagens� como parte de um 

processo não tão recente, mas que remonta aos tempos  fundantes da cultura humana. 

                                                
162 BAITELLO JUNIOR, Norval. A Era da Iconofagia. Ensaios de comunicação e cultura. São Paulo, Hacker 

Editores, 2005. p. 53. 
163 CUNHA, Magali do Nascimento. A explosão gospel. Rio de Janeiro: Mauad, 2007.p.182. 
164 BAITELLO JUNIOR, N. A Era da Iconofagia. Ensaios de comunicação e cultura. São Paulo, Hacker 

Editores, 2005. p. 94. 
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 Estes enfoques são acoplados nas novas imagens gospel. Trata-se em particular de um 

processo semelhante ao que se percebe nos eventos de promoção dos CDs e DVDs 

evangélicos, tais como a Expocristã que possui uma semelhança iconofágica alimentada pelos 

mecanismos de marketing das produtoras fonográficas até serem consumidas pelo público 

evangélico. 

 Estas imagens icônicas são muito presentes na Feira Expocristã em formato de Banners, 

para a apreciação do público que frequenta este evento anual do calendário gospel como se 

percebe abaixo165: 

                                     

Fig. 71 � Feira Expocristã  2008
166                              Fig. 72 � Feira Expocristã  2009 

 

 Nesse aspecto Baudrillard é consistente ao apresentar as fases sucessivas da imagem, 

sendo ela �o reflexo de uma realidade profunda � ela mascara e deforma uma realidade 

profunda � ela mascara a ausência de realidade profunda � ela não tem relação com qualquer 

realidade: ela é o seu próprio simulacro puro.�
167 

 Para o autor, a imagem é um simulacro de uma realidade, assim, as imagens atualmente 

inseridas no contexto religioso, criam mecanismos simbólicos tanto em potencialidade como 

em grandeza para imprimirem no indivíduo que consome essas representações, um mundo 

paralelo daquilo que é o real.  

 Esta hiper-realidade produz os valores e as mercadorias que são objeto de desejo da 

sociedade contemporânea. Ao continuar produzindo e reproduzindo, alimenta-se uma forma 

                                                
165 Cabe ressaltar que estes Banners promocionais destas artistas gospel possuem entre 4,0 a 5,0 metros de altura. 
166 Figuras 71 e 72: Foto por João Marcos da Silva por ocasião das Feiras Expocristã 2008 e 2009, em São Paulo.  
167BAUDRILLARD, J. Simulacros e simulação. Lisboa, Relógio D´água, 1991.  p. 13. 
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de ressuscitar o real que ao mesmo tempo nos escapa, para dar lugar a um simulacro do 

objeto, uma estética generalizada de simulação. 

 A maneira como estes processos se reproduzem, apontam para este novo paradigma que 

foi implementado no campo religioso evangélico. A utilização repetidamente das imagens 

como forma compulsiva de um narcisismo reprimido pelo contexto do protestantismo, nos faz 

observar como os �artistas� gospel, de certa forma descongelam uma reapropriação do corpo, 

da estética e da beleza no intuito de satisfazer o mercado emergente evangélico, criando um 

mercado cada vez mais paralelo ao secular. 

 Concomitantemente, os aspectos miméticos estão presentes nestas imagens seguindo os 

referenciais da estética secular como discutimos. Variavelmente, as inserções do corpo e da 

estética em nossa observação nos apontam outros mecanismos que estão sendo explorados 

pelas produtoras dos �artistas� no gospel.   

 

 

3.2.4 � Erotismo e sedução dos �artistas� gospel 

 

 Como regra básica do marketing secular nos dias atuais, o corpo é apresentado na 

instrumentalização das propagandas com a finalidade erótico-sedutora de instigar o 

consumidor para a compra dos produtos apresentados.  

 

     

 Fig.73 � CD Adriana Ferreira 168        Fig. 74 � CD Ariane169 

 

                                                
168 Fonte: http://caioejesiel.blogspot.com/2009/09/adriana-ferreira-libertos-da-babilonia.html Acesso em 
20/12/2009. 
169 Fonte: http://www.portaldt.com/2009/03/mundo-gospel.html acesso em 20/12/2009. 

http://caioejesiel.blogspot.com/2009/09/adriana-ferreira-libertos-da-babilonia.html
http://www.portaldt.com/2009/03/mundo-gospel.html
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 Primeiramente, cabe observar que o erotismo e a sedução são movimentados num 

primeiro plano, por força de um mercado religioso. Neste âmbito, um ponto que nos chama a 

atenção é a afirmação de Dolghie ao discutir que este nicho de mercado destaca-se de forma 

autônoma das instituições religiosas: �O mercado de música gospel abrange a oferta direta ao 

público, não tendo, necessariamente, de passar pelo espaço institucional das igrejas.�
170 

 Com esta independência do controle eclesiástico, o mercado gospel descolou dos 

elementos repressores do corpo, seguindo a dinâmica controlada pelo mercado secular para a 

implementação e o desenvolvimento de um novo paradigma do corpo.  Nisso, a necessidade 

de legitimação, foi realocada a partir da legitimação da corporeidade.   

 Os processos de legitimação não são estritamente conduzidos pelas instituições 

religiosas, mas no contexto da cultura gospel, esse mecanismo é processado inicialmente 

pelas produtoras fonográficas do mercado evangélico, ou seja, �O mercado, portanto, 

funciona como pano de fundo para algo que é considerado maior: o cultivo da fé.�
171 

 Paralelamente isto está se refletindo em meio a um campo religioso evangélico 

fragmentado. Para Lísias Negrão, este �mercado na religião e religião de mercado� enfatiza a 

preocupação com as novas formatações do campo religioso diante de um contexto onde o 

mercado triunfa �Frente à crise das religiões tradicionais, à fragmentação e à 

instrumentalização das novas religiões pelo próprio mercado, as suas características 

transcendentes e totalizadoras o �deificaram�
172.  

 Essa deificação do mercado implica em aspectos relevantes para o contexto do gospel, 

imprimindo nesta cultura elementos catalisadores para os mecanismos de construção de um 

mercado evangélico independente das instituições religiosas.  

 São nessas novas formas de relação com o sagrado que este desejo objetivado se utiliza 

do erotismo e da sedução como instrumentalização no campo imagético para alimentar o 

                                                
170 DOLGHIE, J.Z. Por uma Sociologia da Produção e reprodução musical do presbiterianismo brasileiro: A 

Tendência gospel e sua influência no culto. Tese (Doutorado) � Universidade Metodista de São Paulo, Faculdade 

de Filosofia e Ciências da Religião, curso de Pós-Graduação em Ciências da Religião. São Bernardo do Campo, 

2007.p.231. 
171  CUNHA, Magali do Nascimento. A explosão gospel. Rio de Janeiro: Mauad, 2007.p.140. 
172 NEGRÃO, L. N. �Mercadolicismo� � mercado na religião e religião do mercado. In: Estudos de Religião, 

18. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2000. p.61. 
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mercado. Esta inserção desses dois elementos na música gospel está diluída em diversos 

aspectos que cabem ser destacados: 

                  

  Fig. 75 � CD Fernanda Brum � Cura-me173  Fig. 76. A atriz Catherine Zeta Jones174 

 

 Percebe-se que o erotismo apresentado nas produções no gospel, estão intimamente 

ligados ao referencial mimético de consumo fomentado no mercado secular. O uso do corpo-

imagem da mulher como instrumento de sedução através do erótico não é uma coisa nova. 

Vemos isso em propagandas de bebidas, carros, roupas e produtos seculares direcionados ao 

público masculino. Há um significativo número de �artistas� gospel que tem utilizado dessas 

técnicas de marketing para a promoção de seus produtos.  

 O CD da Fernanda Brum demonstra a utilização do corpo-erótico como instrumento de 

sedução. O prazer neste momento, torna-se fundamental para o alcance deste objetivo. �O 

poder que, assim, toma a seu cargo a sexualidade, assume como um dever roçar os corpos; 

acaricia-os com os olhos; intensifica regiões; eletriza superfícies; dramatiza momentos 

conturbados. Açambarca o corpo sexual. Há sem dúvida aumento da eficácia e extensão do 

domínio sob controle, mas também sensualização do poder e benefício de prazer.�
175 

 Em Foucault, o poder da sexualidade influencia o corpo pelo viés do prazer. Assim, a 

utilização deste corpo-imagem-erótico na produção visual tem o poder de controlar e 

ressignificar o corpo como objeto de consumo. A iconofagia viabilizada também pelo 

erotismo. A construção fotográfica do close, o olhar diretamente voltado ao espectador de 

forma sedutora, os lábios rosados entreabertos que estimulam ao desejo, semelhantemente aos 

                                                
173 Fonte: http://recantogospel.com/?p=229 Acesso em 20/12/2009. 
174 Fonte: http://downloads.open4group.com/wallpapers/1024x768/catherine-zeta-jones-2337.html Acesso em 
20/12/2009. 
175 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade. A vontade de saber. Rio de Janeiro. Edições Graal, 1985. p. 

44. 

http://recantogospel.com/?p=229
http://downloads.open4group.com/wallpapers/1024x768/catherine-zeta-jones-2337.html
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paradigmas seculares apresentados na atriz Catherine Zeta Jones, como podemos observar na 

figura 76. É a partir deste corpo-objeto constituído para o consumo que observamos o sentido 

enfeitiçador que Baudrillard distingue : 

O que pretendemos mostrar é que as estruturas actuais da 

produção/consumo induzem no sujeito uma dupla prática, conexa com a 

representação desunida (mas profundamente solidária) do seus próprio 

corpo: o corpo como CAPITAL e como FEITIÇO (ou objecto de consumo). 
Em ambos os casos, é necessário que o corpo, longe de ser negado ou 

omitido, se invista (anto no sentido econômico como na acepção psíquica 

do termo) com toda determinação.
176 

 

 O corpo-imagem, corpo-erótico e corpo-capital, são representações de um corpo que é 

consumido pelo atual mercado gospel. A questão do consumo de corpos femininos é também 

reflexo de uma construção cultural que privilegia a exploração do corpo da mulher. 

Fundamentalmente, as composições do mercado gospel, possuem uma maioria de �artistas� 

do sexo feminino, o que nos leva a justificar a massividade de mulheres que atuam  neste 

segmento.  

                   

Fig.77 � CD Grupo Conexão Vocal 
177                          Fig. 78 � CD Rodrigo Santinel178 

 

 No âmbito masculino, o binômio erótico-sedução se apresenta de forma similar aos 

conceitos utilizados nas mulheres. O close, a pose fotográfica, o olhar ao espectador-

consumidor, são similares em praticamente todos aspectos. Por enquanto, os elementos 

catalisadores das produtoras fonográficas continuam dando seguimento a estas estratégias 

                                                
176 BAUDRILLARD, J. A sociedade de consumo. Edições 70, LDA. Lisboa, 2008. p. 169. 
177 Fonte: http://coletaneagospelnet.blogspot.com/2008_02_03_archive.html acesso em 19/12/2009. 
178 Fonte: http://www.gospel4us.com/2009/12/download-rodrigo-santinel-sou-tua.html acesso em 19/12/2009. 

http://coletaneagospelnet.blogspot.com/2008_02_03_archive.html
http://www.gospel4us.com/2009/12/download-rodrigo-santinel-sou-tua.html
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pelo viés do erotismo e da sedução com a utilização do corpo da mulher, como também em 

um número bem reduzido  de  homens. 

 

 

 

3.2.5 � A premiação dos �artistas� gospel: O Troféu Talento 

 

 

 

Fig. 79.   Troféu Talento179 

 

 Em 1995, dentro do contexto da música gospel surge a premiação do Troféu Talento, 

criado pela Rede Aleluia. O evento surgiu com o objetivo de premiar os maiores destaques da 

música cristã no ano imediatamente anterior à sua realização. Com a proposta de estar 

�estimulando o reconhecimento e colaborando para o avanço da música cristã brasileira,�
180 o 

Troféu Talento é até o momento, a maior premiação criada no Brasil para o segmento da 

música gospel brasileira. A construção da premiação surge como os demais elementos da 

música evangélica: inseridos via importação do mimetismo com a premiação estadunidense 

do �The Oscar�.  

 A ressignificação e a sacralização da imagem, acontece com uma mudança postural, 

deixando-se uma atitude antropocêntrica, para uma postura teocêntrica, semelhante à de um 

                                                
179 Fonte: www.trofeutalento.com.br. Acesso em 20/12/2009. 
180 Fonte: http://www.trofeutalento.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=1 acesso em 19/12/2009. 

http://www.trofeutalento.com.br.
http://www.trofeutalento.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=1


 

 

103 

�adorador�
181 de forma a sacralizá-la no campo religioso e consequentemente, na sua 

legitimação dentro da cultura gospel.   

 As influências mercadológicas permearam profundamente os líderes evangélicos como 

afirma Márcia Pinheiro �líderes religiosos e produtores sublinham a vigência de um 

�mercado� e estabelecem uma equivalência entre ele e o religioso, as duas esferas não estão 

separadas, não são excludentes deste fazer. Elas ressaltam a vigência de �mercado gospel � ou 

�mercado cristão� como colocam alguns, cujas marcas são a oferta e a procura por bens e 

serviços.�
182 

      

Fig. 80 � Troféu Talento 2009
183                                       Fig. 81 � Troféu Talento 2009. 

 

 A festa da premiação acontece anualmente e o critério das premiações é por votação 

entre os escolhidos pelo público. O prêmio possui diversas categorias similares às premiações 

seculares como o The Oscar e o Grammy. Desde melhor compositor, banda, cantor, cantora, 

arranjador, produtor etc.  

 A cada ano a premiação se torna mais profissionalizada nos aspectos visuais, 

tecnológicos e musicais. O prêmio acontece numa casa de shows em São Paulo e todos os 

�artistas� que concorrem são convidados a participar, além de um grupo seleto do público que 

é especialmente selecionado para participar da premiação. 

 

                                                
181 Auto-titulação utilizada por cantores e cantoras gospel tanto nas produções em CDs e DVDs como  também 

em apresentações e shows. A postura com a mão erguida representa uma prática já estabelecida nos momentos 

cúlticos como expressão de adoração a Deus. 
182 PINHEIRO, M.L. NA �PISTA� DA FÉ: música, festa e outros encontros culturais entre os evangélicos do Rio 

de Janeiro/. Rio de Janeiro: UFRJ/IFCS, 2006.p. 86. 
183 Figuras 80-83 disponível em: www.trofeutalento.com.br. Acesso em 26/12/2009 

http://www.trofeutalento.com.br.
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Fig. 82 � Troféu Talento 2009                                 Fig. 83 � A artista gospel Soraya Moraes 

 

 

3.2.6 � A feira dos �artistas� gospel: a Expocristã 

 

 Nesse terreno fértil, surgem pólos de concentração para essa demanda de mercado 

através de feiras especializadas para o consumidor cristão como a �ExpoCristã�, que trata-se 

de uma feira organizada pela EBF Eventos S/C Ltda., tendo suas atividades iniciadas no ano 

de 2002 com o objetivo de organizar e gerenciar as representações de lojas e marcas de 

produtos gospel, fornecendo para esse segmento uma estrutura até antes inexistente no 

mercado da música evangélica brasileira.  

 

Fig. 82 - Logo da Feira Expocristã 2008184 

 

 

 

                                                
184 Fonte: www.expocristã.com.br. Acesso em 13/10/2008. 

http://www.expocrist�.com.br.
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Fig. 83 � Feira Expocristã 2008                     Fig. 84 � Feira Expocristã 2009
185 

 

 Segundo dados da Rede Aleluia, por ano, a indústria do gospel movimenta mais de R$ 1 

bilhão, num país com mais de 30 milhões de evangélicos. Segundo a Associação Brasileira de 

Produtores de Discos (ABPD), o gospel ocupa a segunda colocação entre os gêneros musicais 

campeões em vendas, atrás somente do pop rock. Em 2005, o segmento movimentou mais de 

R$ 40 milhões do total de R$ 615,2 milhões adquiridos no mercado musical (6,5%), com a 

venda de mais de 52 milhões de unidades de CDs e DVDs no Brasil. 

 Márcia Pinheiro também destaca o interesse das lideranças evangélicas sobre a questão 

do mercado religioso: �líderes religiosos e produtores sublinham a vigência de um �mercado� 

e estabelecem uma equivalência entre ele e o religioso, as duas esferas não estão separadas, 

não são excludentes deste fazer. Elas ressaltam a vigência de �mercado gospel �  ou �mercado 

cristão� como colocam alguns, cujas marcas são a oferta e a procura por bens e serviços.�
186 

 Desta forma, a ExpoCristã desenvolve um amplo empreendimento na área de marketing 

religioso colaborando para o crescimento e a projeção de ampliação desse mercado. A feira 

visa abarcar uma grande parte do segmento evangélico atuando nas diversas áreas de interesse 

visando um público cada vez mais interessado nos produtos de consumo e entretenimento 

oferecidos. 

 

                                                
185 Figuras 83 e 84: Foto por João Marcos da Silva por ocasião das Feiras Expocristã 2008 e 2009, em São Paulo. 
186 PINHEIRO, Márcia Leitão. Na pista da Fé. Música, festa e outros encontros culturais entre os evangélicos 

no Rio de Janeiro. Tese de Doutorado. UFRJ / IFCS � Programa de Pós-Graduação em Sociologia e 

Antropologia. 2006 p.86. 
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Fig. 82 - Feira ExpoCristã de produtos evangélicos

187 

  

 Por fim, o amplo mercado religioso fomentado pela música gospel e especialmente em 

processo de legitimação do campo imagético-estético, atua diretamente no mercado religioso 

colaborando para o seu desenvolvimento e reafirmando a preocupação em estabelecer 

paradigmas que se aliem aos paradigmas da música secular. 

 Compreende-se neste sentido, que o mercado religioso evangélico abarca estes novos 

paradigmas estético-imagéticos na contemporaneidade, utilizando-os e participando na 

formatação do mercado da música gospel. Estes elementos colaboram para uma ampliação da 

comercialização dos novos produtos da cultura gospel, no âmbito nacional e ampliando 

velozmente já alcançando o mercado internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
187 Fonte: www.expocristã.com.br. Acesso em 18/10/2008. 

http://www.expocrist�.com.br.
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 Diante da realidade da música gospel como um dos maiores elementos fomentadores do 

mercado religioso evangélico no Brasil, a pesquisa procurou contemplar uma visualização 

transparente do fenômeno, diante dos elementos e recursos de imagem que compõem as 

estratégias de marketing das produtoras fonográficas. 

 Foi através da observação do processo de desenvolvimento da música evangélica 

brasileira a partir das décadas de 1950 até 1980 e posteriormente na explosão gospel na 

década de 1990, concluímos que se tornaram visíveis as influências do mercado secular na 

música cristã, despertando um desejo mimético no imaginário evangélico intencionalmente 

centrado no consumo e entretenimento.  

 Com estes fatores nutridos desde as primeiras produções fonográficas da música 

evangélica, obtiveram êxito na ampliação e legitimação da marca gospel. A partir disso 

reforçou-se um espírito que já predominava nas mentes e no desejo dos evangélicos 

brasileiros. Simultaneamente, outros grupos musicais e denominações aliaram-se a esse 

desejo no intuito de promoverem também suas músicas e imagens para um mercado que 

estava se aquecendo.  

 Nisso, a captação do desejo que permeava o imaginário dos evangélicos da década de 

1990 e a materialização em forma de produto, passou a satisfazer uma expectativa de mercado 

de um grande número de grupos musicais evangélicos. Estes, com certeza, foram elementos 

importantes para o crescimento deste nicho de mercado.  

 Com o duo � música e imagem � a parceria de negócios estava formada, gerenciando 

uma abertura dos evangélicos para o mercado gospel. Foi o princípio da queda de um muro 

que durante muitas décadas restringia o acesso ao mercado, principalmente ao se verem livres 

do sentimento de culpa e de traição a uma ética protestante distante dos produtos oferecidos 

pelo �mundo�, como pudemos observar e analisar na imagem dos �dois caminhos�.  
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 Por intermédio da ampliação pelos novos paradigmas imagéticos, e da construção de um 

novo imaginário evangélico, finalmente o �crente� poderia ter acesso aos produtos de 

mercado e aderir à ótica do consumo e do entretenimento cristão com uma culpabilidade 

relativizada, contudo por outro ser sacralizador: o mercado gospel. 

  Através desta construção teo-mercadológica da liberalização dos �crentes� para o 

consumo, tanto de produtos como CDs e DVDs, como de imagens viabilizadas pelas capas, 

folders, banners, nos sites, blogs e em uma infinidade de possibilidades visuais que a cada dia 

surgem pelo viés da tecnologia e da internet, que esse novo paradigma imagético-estético se 

estabeleceu e se consolidou.  

 Como percebemos nas imagens de diversos �artistas�, o corpo �gospel� foi alterado e 

ressignificado com a utilização de tratamentos estéticos para adequá-lo às exigências do 

mercado, ganhando uma infinidade de cores, tamanhos, edições digitais fomentando novos 

paradigmas, como parte de um mimetismo secular. Claramente, a visão do corpo na 

contemporaneidade como objeto de mercado, também aparece no mercado gospel. A 

corporeidade tornou-se prisioneira do sistema de mercado. Paradoxalmente, as imagens 

apresentadas nas produções visuais, suscitam um imaginário livre, desprendido do 

tradicionalismo e do engessamento das instituições eclesiásticas.  

 Os corpos têm uma posição central no imaginário da música gospel, contudo na 

observação dos materiais, o olhar nos direciona para uma questão fundamental: qual é a 

função do corpo neste sistema. Levando em conta todos os mecanismos que mutilam e 

alteram, sejam físico ou virtualmente, percebemos que em boa parte os simulacros virtuais 

deste contexto, anunciam uma pseudo-liberdade, pois este corpo está sendo negociado, 

vendido, transformado em produto-capital, com finalidades múltiplas que atendam o mercado 

gospel e já neste tempo, o mercado secular.  

 Cada vez mais os �artistas� gospel desejam ter corpos esteticamente e mimeticamente 

perfeitos, como também toda sua produção visual e virtual deve estar em consonância com o 

objeto de desejo maior: o mercado. Para isso, torna-se necessário atender às exigências 

mercadológicas e visuais de todo um sistema controlado pela ótica do consumo. Seguindo 

esta diretriz, resta às produtoras gospel adaptarem seus produtos para se inserirem neste 

segmento de mercado, que atualmente já é um dos maiores no contexto brasileiro. 
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 Desta forma, a premiação do Troféu Talento tem sua função como elemento catalisador 

que comprove o êxito e o sucesso de cantores, cantoras, produtores e demais profissionais que 

atuam no mercado fonográfico evangélico. 

 A consolidação dos mecanismos imagéticos foi instaurada e fortalecida como símbolo 

icônico capaz de unir os desejos dos evangélicos a um imaginário de realização existencial 

por intermédio do ter como resposta a uma sociedade individualista e consumista. 

 Esta pesquisa, portanto, nos proporcionou um mergulho sistêmico na compreensão 

destes imaginários. Tanto nos processos que se referem aos mecanismos visíveis, como nos 

procedimentos mercadológicos de sugestionamento do desejo, que compete à subjetividade 

das ferramentas de propaganda e marketing. 

 Não nos esquecendo que o campo religioso está em constante movimento, cabe-nos 

destacar que ao escrever esta pesquisa, esses novos paradigmas já sofreram novas incursões 

deste mercado que caminha velozmente.  

 Em fim, ao olhar para os novos paradigmas que surgiram com estas alterações 

imagéticas no gospel temos a noção de que o campo é muito vasto e que esta pesquisa não 

daria conta de abarcar todas as nuances existentes. Para isso, é necessário um aprofundamento 

do tema de extrema relevância para o campo das ciências sociais e religião.  

 Como afirmou Feurbach, se retirarmos a imagem da religião, lhe tiramos a essência. 

Naturalmente, uma pergunta nos evoca: Será que estamos visualizando um retorno de uma 

nova iconografia cristã? Ou o surgimento de uma nova imago dei? Cabe ao futuro nos 

responder... 
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