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RESUMO

A análise da relevância das igrejas evangélicas na formação de músicos
brasileiros permite maior compreensão da própria sociedade brasileira. No curso de
Música da Universidade Estadual de Campinas é possível observar participação
significativa de estudantes de famílias evangélicas, que em meio às heterogêneas
trajetórias de formação (início da formação musical em bandas, em conservatórios, em
escolas de música e programas no âmbito de Organizações Sociais) informam as
condições sociais de profissionalização e trabalho deste campo profissional no Brasil.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada por meio da contextualização
histórica do fenômeno no Brasil (história da música sacra evangélica); de entrevistas
semi-estruturadas com um músico representante de cada igreja no grupo pesquisado
(Assembléia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Igreja Presbiteriana, Igreja do
Nazareno Central e Igreja Batista) - por serem cinco igrejas, esta foi a melhor forma
encontrada para compreender o papel destas instituições na formação dos músicos; de
levantamento quantitativo acerca do universo a ser compreendido (estudantes
regularmente matriculados no curso de Música da UNICAMP); de trabalho de campo
junto às igrejas referidas.
Esse fenômeno sociológico apresentou múltiplas facetas analisadas por meio dos
temas: formação musical, religião, trabalho e profissão; conflitos, interesses e
contradições nestes expressos.

Palavras-chave: Formação, Músicos, Evangélicos, Sociologia, Educação e Profissão.
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INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é compreender a relevância das
igrejas evangélicas na trajetória de formação dos músicos estudantes da Universidade
Estadual de Campinas.
No curso de Música da Universidade Estadual de Campinas é possível observar
participação significativa de estudantes de famílias evangélicas, que em meio às
heterogêneas trajetórias de formação (início da formação musical em bandas, em
conservatórios, em escolas de música e projetos no âmbito da educação não-formal)
informam as condições sociais de profissionalização e trabalho deste campo profissional
no Brasil.
As igrejas evangélicas, entre o fim do séc. XIX e séc. XX, possibilitaram ampla
contribuição para a formação musical aos seus obreiros atuando como coristas, solistas,
regentes, compositores e instrumentistas. Isto também se devia ao fato de contarem com
o trabalho de músicos evangélicos com formação musical em instituições de ensino
laicas, como escolas e conservatórios. Além disso, conjuntos vocais e instrumentais
formados por evangélicos brasileiros puderam cooperar musicalmente com as mais
importantes orquestras seculares nesse período, cito, por exemplo, a Orquestra
Sinfônica de Porto Alegre, Orquestra Sinfônica Brasileira e Orquestra Sinfônica de Belo
Horizonte. O que permite inferir que havia nessas igrejas uma formação musical
relevante, em especial, no que diz respeito a uma música ocidental, com valores
próprios. De acordo com Adorno (1986), Música Séria. No presente, cabe indagar se
ainda hoje tais iniciativas são observadas nas igrejas evangélicas.
Do ponto de vista da formação musical do fiel e ouvinte, também é possível
identificar um trabalho missionário realizado pelas igrejas evangélicas com esta
finalidade: ao estimular o canto congregacional em seus cultos, ao elaborar hinários
próprios, ao realizar concertos sacros e, finalmente, investir numa indústria fonográfica
e áudio-visual e em programas radiofônicos. O estudo de Souza (2002) nos permite
inferir que até os anos 1970 as produções fonográficas evangélicas disseminavam uma
música européia ocidental.
No entanto, o avanço da indústria cultural (Adorno, 1978) atingiu, inclusive, o
universo sacro evangélico, o que hoje está amplamente difundido, em especial, entre as
igrejas neopentecostais adeptas de uma teologia da prosperidade. Sendo assim, a música
9

evangélica deixa de ser vista, por algumas denominações, como componente religioso
com função religiosa, e passa a ser entendida como produção, como mercadoria, tal
como toda a forma musical presente na sociedade de massas.
Dessa maneira, sobre os pontos levantados, o que poderão dizer os músicos
estudantes a serem observados nesta pesquisa? Do ponto de vista sociológico, o que as
suas experiências de vida nos apresentam?
No intuito de apresentar hipóteses a tais questionamentos, esta pesquisa de
dimensão qualitativa foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas com um
músico representante de cada igreja no grupo pesquisado (Assembléia de Deus,
Congregação Cristã no Brasil, Igreja Presbiteriana, Igreja do Nazareno Central e Igreja
Batista) - por serem cinco igrejas, esta foi a melhor forma encontrada para compreender
o papel destas instituições na formação dos músicos. Contudo, ela aborda de forma
complementar, questões de ordem quantitativa, por meio de levantamento acerca do
universo compreendido (estudantes regularmente matriculados no curso de Música da
UNICAMP), e possíveis referências ao quadro estatístico nacional (dados do IBGE
acerca da religiosidade dos brasileiros). Também foi realizado trabalho de campo junto
às igrejas referidas.
A análise proposta neste trabalho está estruturada em quatro capítulos, e algumas
subdivisões. O primeiro capítulo busca mostrar, do ponto de vista histórico, a influência
evangélica sobre o ensino de música no Brasil com base na contribuição das principais
igrejas evangélicas até hoje estabelecidas, com amplo número de fiéis em nosso país.
No segundo capítulo, analiso os aspectos concretos da cultura capitalista
assentada nas igrejas evangélicas, com base na teoria sociológica da religião de Max
Weber, o que permite melhor contextualização das circunstâncias em que se deu a
chegada das igrejas evangélicas no Brasil.
No terceiro capítulo, apresento uma discussão subdividida por temas dos quais
destacam-se : formação musical, religião, trabalho e profissão. Dentre eles também são
considerados: conflitos, interesses e contradições expressos nas relações sociais, e suas
implicações sociais, políticas e econômicas. Sua elaboração se deu a partir do trabalho
de campo.
O quarto e último capítulo pretende tecer a relação entre a religiosidade
evangélica e a prática musical, num intuito de evidenciar a profícua possibilidade de
diálogo entre as Sociologias da Música e da Religião, como sub-áreas da Sociologia.
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Para tanto, utilizo as referências teóricas de Weber e Simmel bem como obras
historiográficas da música.
Nas considerações finais, apresento algumas conclusões obtidas na pesquisa, no
entanto, sem o intuito de dar uma palavra final acerca do tema, este trabalho aponta para
novas perspectivas de análises e possibilidades de pesquisas futuras. Assumindo suas
limitações, este texto busca compreender o papel das igrejas evangélicas no que diz
respeito às experiências musicais que proporcionam aos seus fiéis, o que às vezes tornase elemento decisivo para aqueles que desejam se profissionalizar neste campo.
Contudo, localizo sua função como referente a educação informal, sendo então
socialmente restrita - pois atinge somente os seus congregados - quanto à introdução de
jovens no campo profissional da Música e formação de pessoas que saibam apreciar
música instrumental e vocal. Assim, problematizo a ausência de instituições públicas,
estatais e municipais, capazes de oferecer formação inicial para jovens músicos que
almejam o ingresso no ensino superior.
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CAPÍTULO 1:

HISTÓRIA DA MÚSICA SACRA EVANGÉLICA: O INÍCIO DE UM
PERCURSO

SOCIAL

DA

PROFISSIONALIZAÇÃO

DOS

MÚSICOS

BRASILEIROS
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Breve panorama do surgimento do ensino de música no Brasil

O olhar histórico sobre o ensino de música no Brasil nos revela uma
proximidade com a religião, católica romana ou evangélica. Das Casas de be-a-bá
Jesuíticas, onde se ensinava a ler, contar e escrever, com recursos didáticos como o
canto orfeônico, a música instrumental e o teatro, ao Ratio Studiorum (1599-1759), no
qual houve um potencial amadurecimento da ordem jesuítica, que estruturou um método
pedagógico altamente centrado e rigoroso para a promoção de seus objetivos. É a partir
deste que se estrutura o Ensino Secundário dirigido aos segmentos da Aristocracia
Agrária, com o ensino das Humanidades (Gramática Latina, Retórica, Filosofia e
Teologia).1
Já nos séculos XVIII-XIX, as reformas pombalinas propiciaram as primeiras
formas de organização laica (estatal) do ensino. Neste período também chegaram ao
Brasil imigrantes evangélicos que constituíram comunidades, sobretudo, no sul do país.
Somente após a vinda da família real ao Brasil é que foram construídas instituições para
o ensino de música, como o Imperial Conservatório de Música, no Rio de Janeiro (a
mais antiga instituição de ensino musical do Brasil), e que apesar de inovador não se
isenta de princípios religiosos cristãos. O fato é que, desse período, até
aproximadamente 1930 - com o advento do canto orfeônico nas escolas públicas sob a
responsabilidade de Villa-Lobos - , os músicos estudantes que pretendiam se
profissionalizar na área, teriam que dar continuidade aos seus estudos fora do país. Foi o
caso de Carlos Gomes, que de início recebeu instrução musical por intermédio do pai,
mestre de capela, em uma igreja em Campinas, dando continuidade a sua formação no
Rio de Janeiro e, posteriormente, com bolsa concedida pela coroa foi estudar em Milão.2
Cabe ressaltar também que, entre a segunda metade do século XIX até o século
XX, na oficial região sul do país, em especial, no Rio Grande do Sul, houve uma forte
tradição sacro-musical nas comunidades que integravam as diferentes paróquias
luteranas. A começar, o curso de Formação Geral, organizado por estas comunidades,
proporcionava ensino de Música, sendo obrigatórias as aulas de Harmônio (Acordeón),
pois caso a paróquia não possuísse um órgão, seria este ou um conjunto de instrumentos
1

BITTAR, Marisa; FERREIRA Jr., Amarílio. Casas de bê-á-bá e evangelização jesuítica no Brasil do
século XVI. Anais da Faculdade de Educação de Uberlândia, 13p.
2
RIBEIRO, Maria Luisa Santos. História da Educação Brasileira: a organização escolar. 16 ed.
Campinas: Autores Associados, 2000. p. 28-61. NOGUEIRA, Lenita Waldige. Música em Campinas
nos últimos anos do Império. Campinas: Editora da Unicamp, CMU, 2001.
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de metal (comumente era o coro de trombones) que iria acompanhar os cânticos sacros
nos ofícios religiosos, em ambientes abertos, como praças públicas.3
E no mesmo período em que se estabeleceram as Igrejas Evangélicas de
Confissão Luterana no sul do país, também chegavam e se estabeleciam em âmbito
nacional e, sobretudo, no sul do Brasil, Igrejas Congregacionais, Presbiterianas,
Metodistas, Batistas, entre outros grupos evangélicos. O que leva a crer que a intensa
atividade sacro-musical evangélica foi quem produziu a necessária formação de músicos
no interior de suas próprias organizações. Mas, a preocupação dessas igrejas não se
restringia somente ao ensino musical; uma das condições de estabelecimento das
mesmas também repercutia sobre a necessidade de ensino básico, técnico e
universitário. Elas fundavam instituições de ensino para oferecer tais formações, ou
informalmente realizavam tais funções de forma popular com as escolas dominicais.
Cabe aqui acrescentar a fala do educador Fernando de Azevedo enaltecendo o papel
inovador das igrejas protestantes, sobretudo das Igrejas Metodista e Presbiteriana ambas
de orientação norte-americana, sobre a educação nacional:

Fundadas sobretudo pelas Igrejas Metodista e Presbiteriana, essas e muitas
outras escolas, filiadas às diversas correntes protestantes, trouxeram uma
contribuição ponderável à educação feminina: introduziram a coeducação dos
sexos, estabelecendo classes mistas desde 1871, em todos os cursos do
Mackenzie e em outros institutos; concorreram para renovar os processos
didáticos, ao sopro das idéias, então importadas, da técnica pedagógica norteamericana e, por muito tempo, se tornaram uma das poucas fôrças
renovadoras do ensino.4

Para tratar mais pormenorizadamente esta relevante influência evangélica no que
tange o ensino de música no Brasil, irei construir a análise histórica do tema com base
na obra História da Música Sacra Evangélica no Brasil: uma contribuição à sua
história, de Henriqueta Rosa Fernandes Braga, pois trata-se de um trabalho pioneiro e
uma pesquisa historiográfica de fôlego, que ao que parece não teve continuidade. Fiz a
opção de ter como ponto de partida o século XIX, pois a liberdade de culto só é
permitida com o advento da República (1889) – elemento fundamental para inserção das
igrejas evangélicas no país, além disso, este momento histórico apresenta
acontecimentos que fazem maior referência ao atual momento.

3

BRAGA, H. R. F. A Música sacra evangélica no Brasil: contribuição à sua história, p. 83-85, 1961.
AZEVEDO, Fernando. A Cultura Brasileira: introdução ao estudo da Cultura no Brasil. Rio de
Janeiro, Serviço Gráfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1943, p. 143.
4
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A seguir, sistematizo, sucintamente, o histórico das principais igrejas
evangélicas até hoje estabelecidas, com amplo número de fiéis em nosso país. Segundo
dados do Censo de 2000, este grupo genérico compreende 27.269.838 de pessoas no
Brasil, dos quais 6.939.765 são membros das consideradas igrejas históricas (luteranos,
presbiterianos, presbiterianos independentes, batistas, metodistas, membros da
Assembléia de Deus, da Congregação Cristã e pentecostais) e 17.975.249 relacionados
às novas denominações surgidas mais recentemente (neopentecostais).

A participação histórica das principais igrejas evangélicas no Brasil

Igreja Congregacional do Brasil

Segundo Braga, é a partir de 1855 que o surgimento dos movimentos
missionários evangélicos permitiram um patrimônio hinológico sacro em vernáculo. E
isto acontece em função de uma família de origem inglesa, a família Kalley, responsável
pela elaboração e publicação de Salmos e Hinos (1861)5 e mentora também da primeira
Igreja Evangélica Congregacional no Rio de Janeiro, já plenamente estabelecida em
1863. No mesmo ano, Sara Kalley abre uma classe de música, o que obtém grande êxito
perante aos jovens que também manifestaram o desejo por aprender música. Contudo, a
família Kalley, inaugurou a Escola Dominical em vernáculo no Brasil já em 1855.
A partir deste período, até os demais que se seguem, a tradição sacro-musical
evangélica dessa igreja só se fortaleceu com o estabelecimento dos coros, participantes
desde a atividade litúrgica e missionária até a atuação em programas radiofônicos como
a Voz Evangélica organizado pela Confederação Evangélica do Brasil. A partir de 1930
também se consolidou o trabalho dos organistas nas igrejas, inclusive, dentre estes
estava Henriqueta Braga.
Da chegada ao início da atividade missionária empreendida pelos Kalley no
Brasil, as igrejas por eles fundadas somente foram alargando o seu potencial de ação, o
que levou as mesmas de 1921 à 1942 a serem reconhecidas como Igrejas Evangélicas
Congregacionais do Brasil e Portugal. E em 1942, na Convenção das igrejas desta
ordem em Santos, ficou decidido que aquilo que daria unidade as mesmas seria toda
obra de origem Kalley, sendo possível manter diferenciações de trabalho tradicionais
5

Coletânea de hinos evangélicos largamente utilizados pelas igrejas evangélicas, pelo menos, até o ano de
1961, momento no qual o livro de Henriqueta é publicado.
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entre elas, assim foi instituída a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais e
Cristãs do Brasil.6 Dessa forma, tornou-se possível a autonomia de exercício do ofício
evangélico para cada igreja, o que permitia atitudes como as da Igreja Evangélica
Congregacional de Joazeiro, Bahia, oferecer aulas regulares de Teoria e Solfejo e
Harmônio.
Além da publicação de Salmos e Hinos, sucedidas por várias outras edições com
um aumento consubstancial no número de hinos, em 1868, Sara Kalley também
preparou a primeira edição de Música Sacra à qual seguia a curiosa advertência:

A principal coisa, porém, é tributar a Deus o verdadeiro louvor de coração; e
bem triste será se, pelo uso deste livrinho, alguém for induzido a prestar
maior atenção à música do que às palavras que se expressam por meio dela
(...).7

O que fica implícito nestas palavras, tal como, no capítulo em questão, é que a
influência da música, apreendida inicialmente por intermédio da religião, desperta nos
jovens o desejo de dominar ainda mais tal código. Percebe-se também que a música ao
ser inserida no trabalho evangelizador dominical, vem a aproximar os jovens da
religião. Além disso, o conflito entre Palavra e Música, desde Bach já era objeto de
preocupação conforme a fala do discípulo de Bach, Gottlieb Ziegler: “(...) meu
professor, o mestre de capela Bach, ensinou-me de tal forma que não me limito a tocar
os corais simplesmente seguindo a música, mas inspirado no sentimento que indicam as
palavras.”8

O coral, por exemplo, é o cerne da obra de Bach, tal como no ofício luterano, e
para apreciar a música religiosa bachiana é preciso compreender que o coral era música
popular na Alemanha luterana do século XVII, revestindo todos os rituais sacros como
o Natal, a Páscoa, o Advento, a festa da Reforma, a ação de graças, a alegria e a
penitência - o que evidencia a relevância do contexto para o entendimento do

6

Tal organização empreendida por essas igrejas evangélicas talvez tenha sido o que possibilitou no
mesmo período algumas conquistas civis para este grupo social como um todo, como algo levantado pela
autora, cujo o destaque é importante: “(...) em 17 de abril de 1863, o Decreto nº 3.069 regularizando o
Casamento Civil, os Registros de Nascimento e Óbito, e determinando lugar separado nos cemitérios para
os acatólicos, assuntos que se vinham arrastando nas Secretarias do Império sem solução definitiva (...)”
(BRAGA, 1961, p. 125)
7
BRAGA, Henriqueta, 1961, p. 126.
8
MASSIN & MASSIN, 1997, p.466
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desempenho musical.9 Portanto, era a melodia de um coral que fazia vir as palavras à
memória dos fiéis.
No texto Música: Explicatio Textus, Praedicatio Sonora10, de autoria do regente
presbiteriano Parcival Módolo, discute-se o que seria a “boa música” levantando
princípios que viriam desde a Idade Média (uma música ordenada numericamente,
como instrumento apropriado para representar o cosmos, o universo, a criação divina)
ao período barroco (uma música sob o principio da ordem e do número, com harmonia
sonora e capaz de falar ao intelecto). A partir disso, o autor vincula a “boa música”
como a desempenhada na igreja nesse período, servindo de modelo para a música
secular executada nas cortes da época. No entanto, algo relevante para nós, a partir da
fala de Lutero reproduzida por Parcival, é que tal música é capaz de “explicar o texto” e
“pregar através de sons”. Ou seja, percebe-se, então, que diferentemente do conflito
entre Palavra e Música anteriormente citado, a “boa música” caracteriza uma relação de
complementaridade indissociável entre Palavra e Música. Sendo assim, essa é uma
questão relevante para ser explorada no decorrer do trabalho.
Representar cada palavra do texto era preocupação antiga, anterior a Bach e
Walther.
Ali pelo ano de 1606, um grupo de compositores, regentes e teóricos de
Hamburgo, reuniu-se para elaborar uma espécie de catálogos de figuras
retórico-musicais. Eram cinco músicos conceituados: Nikolaus Listenius,
Heinrich Faber, Johann Andreas Herbst, Joachim Burmeister e Christoph
Bernhard. O volume produzido chamou-se Música Poética e utilizava-se de
expressões gregas para classificar diferentes figuras musicais. Assim, por
exemplo, expressões no texto como “Ele ressuscitou” deveriam ser
representadas por Anabasis (em grego ‘subida’, ‘ascensão’), uma linha
melódica de muitas notas ascendentes. Se o texto, ao contrário, trouxesse
palavras que falassem em descida, o Advento, por exemplo, ou quem sabe a
palavra ‘inferno’, o compositor deveria utilizar-se de Katabasis (em grego
‘descida’), representada musicalmente por uma longa figura de notas
descendentes.11

9

SEEGER, 1977, p. 42
MÓDOLO, Parcival. Música: Explicatio Textus, Praedicatio Sonora, 1996.
11
Ibid, p.3.
10
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Igreja Presbiteriana do Brasil

A primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, de acordo com Braga, foi fundada em
1862 por Ashbel Green Simonton (1833-1867) que já em 1867 organizou também o
Seminário Teológico na Corte, no qual as atividades se encerraram no mesmo ano por
conta de sua morte. No entanto, uma turma pôde se formar neste Seminário, o que
possibilitou a permanência do presbiterianismo no Brasil. Após 1867, na cidade do Rio
de Janeiro foi instalada a quarta igreja deste ministério que, por sua vez, deu origem a
primeira escola paroquial, a redação da Imprensa Evangélica e um novo seminário. É
importante destacar que na escola paroquial também havia ensino de música.12
Um monumento do presbiterianismo nacional que aqui cabe ser destacado é o
Seminário Teológico Presbiteriano do Sul inicialmente instalado em Nova Friburgo no
Rio de Janeiro (1888) e sediado em Campinas desde 1907, mantendo-se ainda hoje
nesta cidade. O que se percebe também é que nele havia alto investimento em formação
musical de futuros ministros da Igreja Presbiteriana13. Além disso, este dado é de grande
relevância para este trabalho, pois permite-nos inferir que há uma importância histórica
da Igreja Presbiteriana na cidade de Campinas.
Outro fato importante destacado no trabalho de Braga é a tradição musical
presente nas famílias presbiterianas, pois percebe-se que entre as gerações encontram-se
reconhecidos músicos que atuavam, inclusive, profissionalmente14. Isso se relaciona
também com a busca por formação fora da igreja, ou seja, desde o início do século XX
alguns músicos membros das Igrejas Congregacionais e Presbiterianas levavam adiante
seus estudos no campo musical. Talvez o fizessem no intuito de aprimorar suas
habilidades para oferecer bom trabalho em suas igrejas, ou, e também, se
profissionalizarem

num

campo

de

conhecimento

no

qual

se

encontravam

vocacionalmente preparados. Estas pessoas formavam-se no então recente Instituto
Nacional de Música (1890), que no passado foi o Imperial Conservatório de Música
(1848) e, hoje, é a Escola de Música da UFRJ (1965).
12

BRAGA, H. R. F. A Música sacra evangélica no Brasil: contribuição à sua história, p. 133, 1961.
Ibid, p. 134.
14
Sobre Elizabeth Gravenstein Borges, organista da Igreja Presbiteriana Independente do Rio de Janeiro:
“(...) era filha e neta de exímios musicistas. Seu avô, o holandês André Gravenstein, viera para o Brasil
em 1859, aqui atuando como regente e concertista. Grande virtuose, chegou a ser o primeiro violino da
Capela Imperial. Seus dois filhos, André e Luís, também foram notáveis violinistas. André, seu
primogênito, o pai de Elizabeth, atuou no Palácio Imperial, nos concertos privados da Princesa Isabel. (...)
O côro eclesiástico, em 1955, esteve sob a regência de Renaud Araújo, membro da Orquestra Sinfônica
Brasileira (OSB).” (BRAGA, 1961, p. 137)
13
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Segundo Braga, o primeiro Coro da Igreja Presbiteriana do Brasil se formou na
Igreja de Sorocaba sob a tutoria do pastor, músico e compositor Antônio Pedro de
Cerqueira Leite (1845-1883) que assumiu sua função nesta igreja em 1876. Sobre isso,
ao que parece, uma forma utilizada por essa ordem religiosa para promover o
compromisso dos fiéis para com a congregação vinha através do canto congregacional.
A Igreja Presbiteriana de Araraquara, por exemplo, com seu coro desde 1946
estabeleceu termo de compromisso para a sua Sociedade Coral:

Convencido do valor da música e do cântico no culto divino, e em sinal de
gratidão a Deus pelo privilégio que me oferece de santificar a minha voz
louvando e bendizendo o Seu nome, comprometo-me a participar do Coro da
Igreja no espírito de adoração e serviço a Deus, sendo fiel e pontual no
cumprimento dos deveres implícitos nessa resolução e não retirando o meu
concurso a menos que tenha razões que possa apresentar lealmente ao meu
Salvador.
(...) livrando-me da vaidade e orgulho no uso de meus dons, desde que me
proponho exercê-los para agradar a Deus e por amor às almas, às quais, pelo
cântico, procurarei levar a mensagem do Evangelho de Salvação.15

Cabe ainda ressaltar o importante papel da Igreja Presbiteriana para a Educação
Nacional. De acordo com Braga, a Igreja Presbiteriana de Natal fundou em 1897 o
Colégio Americano, que foi o primeiro educandário evangélico do norte do país, e nele
o ensino de música era obrigatório; no entanto, por falta de obreiros – o que já expressa
uma espécie de trabalho voluntário16 – as atividades no colégio se encerraram em 1907.
Outras iniciativas educacionais foram empreendidas, aqui cabe lembrar as seguintes:
Colégio Internacional aberto em Campinas em 1870, onde permaneceu até 1893, logo
após, foi para Lavras-MG, no mesmo reuniam-se várias instituições – Escola Carlota
Kemper (primária), Colégio Evangélico de Lavras, Escola Normal, Escola Técnica de
Comércio, Escola Superior de Agricultura de Lavras e um Coro; a Escola Americana
em São Paulo (1870) dotada dos mais modernos princípios pedagógicos do período
(Escola Nova) deu origem à Universidade Mackenzie, na qual havia espaço também
para a música, com coros, Orquestra Universitária e Concertos17.
15

Ibid, p. 146.
Este dado é relevante para este trabalho, pois através de depoimentos de músicos estudantes da
UNICAMP, percebemos que este tipo de trabalho é muito comum nessas igrejas, especialmente, para o
ensino de música.
17
Samuel Moraes Kerr, era organista da Igreja Cristã Presbiteriana Unida de São Paulo. E junto aos
demais organistas se apresentava com freqüência em concertos na Universidade Mackenzie. Hoje é
Maestro reconhecido internacionalmente. Também é esposo de Dorotéa Machado Kerr, Professora
Adjunta do Instituto de Artes da UNESP, e também organista.
Ibid. p. 150-151.
16
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Esse grupo evangélico também organizou uma hinologia própria intitulada
Cânticos Sagrados cuja primeira edição publicada data de 1867, mais tarde também foi
outorgada licença para mesclar a este o hinário Salmos e Hinos de comum uso nos
primeiros tempos dessa ordem religiosa. O interessante destaque feito por Braga, é que
na quarta edição dessa obra continham Breves noções de música, versando sobre Ritmo,
Melodia e Expressão, o que nos leva a pensar que o acesso a música de forma
compreensiva era disponibilizado formativamente para toda a congregação.

Igreja Metodista

Diferentemente das igrejas apresentadas, a Igreja Metodista chegou ao Brasil a
princípio por motivos políticos. Com o término da Guerra de Secessão (1861-1865), a
comunidade metodista tradicional que se encontrava ao sul do país contrariada em seus
princípios escravocratas frente a um processo de modernização no Estado norteamericano, resolveu então emigrar para o Brasil, instalando-se em São Paulo nos
municípios de Santa Bárbara, Limeira e Americana. E em 1871 organizou a primeira
Igreja Metodista no Brasil, em Santa Bárbara, cuja língua oficial era o inglês18.
O trabalho missionário é posteriormente incorporado por intermédio da igrejamãe, Igreja Metodista Episcopal do Sul dos Estados Unidos. Os missionários que aqui
chegavam se dedicavam ao estudo do português, e um dos espaços nos quais
encontravam possibilidade para tanto foi no Colégio Internacional (fundado por
presbiterianos) em Campinas, assim foi fundada a primeira Igreja Metodista de
Piracicaba, em 1885, e quatros anos antes foi fundado o Colégio Piracicabano.
De acordo com Braga, a partir da Conferência Anual Brasileira, em 1886, é que
se estabeleceu oficialmente o Metodismo no Brasil. Mas, somente em 1930, é que a
Igreja Metodista do Brasil tornou-se autônoma.
Quanto ao ensino de música oferecido por esse grupo religioso, a partir da Igreja
Metodista Central localizada em São Paulo é possível ver além da grande importância
dada a formação geral, a forte ênfase também no ensino musical:
(...) o Instituto Metodista (para moças) cujos cursos de Educação Religiosa
abrangem aulas de Música. Estas são ministradas pela diretora do seu
Departamento Musical, Déa Kerr Affini, também regente do côro.
A Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do Brasil, inclui em seu
curriculum várias matérias musicais: Teoria e Solfejo, Harmonia, História da

18

Ibid, p.159.
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Música Sacra, Hinologia, Canto Coral,
facultativamente, Piano, Harmônio e Órgão.”19
(...)

Regência

de

Coros

e,

Sobre o Colégio Bennett, 1920, Rio de Janeiro
(...) a larga visão, sólida cultura, sábia direção e ilimitada dedicação de Miss
Eva Louise Hyde, sua organizadora, diretora e mais tarde reitora até 1950,
quando se aposentou, não apenas promoveram o desenvolvimento do
Colégio, que hoje proporciona aos seus alunos cursos Pré-primário, Primário,
Ginasial, Colegial, Normal, e também lhes oferece o Instituto Técnico e a
Escola de Música Sacra, mas o tornaram o primus inter pares dos
estabelecimentos de ensino do país, sendo considerado modelar pelas
autoridades federais de ensino (...).20

Com base nestes dados é possível verificar que a formação musical oferecida aos
futuros missionários e líderes religiosos é muito semelhante a formação musical
oferecida nas universidades e conservatórios, se considerarmos um núcleo básico de
formação de músicos dentre suas especialidades. Pensar de tal forma é relevante para
este trabalho, pois isso leva a crer que o contato com a música permitido pela Igreja
evangélica respeita e propaga também uma música autonomizada e racionalizada de
acordo com os princípios levantados por Weber em Fundamentos Racionais e
Sociológicos da Música. Para tornar clara tal questão, segue abaixo uma tabela com as
disciplinas obrigatórias e comuns para a formação em Música (organizadas de forma
muito semelhante com a grade de disciplinas oferecidas pela Faculdade de Teologia da
Igreja Metodista do Brasil, descrita anteriormente), independentemente de sua
especialidade. Os dados abaixo apresentam o Curso de Música da UNICAMP:

19

Ibid, p. 165.
É importante frisar que Braga ao se referir ao presente trata da data de realização e publicação de seu
trabalho, ou seja, o ano de 1960. Ibid, p.166.
20
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Núcleo Comum ao Curso de Música IA-UNICAMP – Catálogo referente a 2010
Modalidades do Curso de

Disciplinas

Música
Instrumentos

Eruditos

Contrabaixo,

Clarineta,

(Flauta, Rítmica
Cravo, Percepção Musical

Fagote, Oboé, Percussão, Piano, Harmonia do Período Barroco; Harmonia do
Trombone,

Trompete,

Viola, Classicismo

ao

Romantismo;

Harmonia

do

Violoncelo, Violino, Violão e Romantismo ao Século XX; Harmonia do Século
Voz)

XX

Composição

História da Música

Licenciatura em Artes – Música

Análise

Regência Coral

Coral

Regência Plena

História da Música Brasileira

Fonte: Diretoria Acadêmica da UNICAMP

A respeito da Escola de Música Sacra do Colégio Bennett, Braga destaca que
esta se destinava a formação especializada de obreiros como regentes de coros,
organistas e cantores. Ela também proporcionava Festivais de Música Sacra,
colaboração a outras igrejas evangélicas e, inclusive, apresentação com a Orquestra
Sinfônica Brasileira sob a regência de Eleazar de Carvalho, entre os anos de 1949 a
1957.21
E como uma espécie de projeto social, Braga nos apresenta a iniciativa da Igreja
Metodista do Catete – RJ, onde o Instituto Musical Carlos Lobato oferecia,
gratuitamente, cursos de Teoria Musical e Instrumentos para posterior colaboração mais
esclarecida no setor da música litúrgica.22
Pensar a Igreja Evangélica como espaço aberto para a formação musical e
também como propagadora de projetos sociais é também um ponto de vista a ser
considerado no decorrer do trabalho.

21
22

Ibid, p.168.
Ibid, p.169.
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Igreja Batista

A primeira Igreja Batista nacional com pregação em vernáculo foi organizada na
cidade de Salvador em 1882. No entanto, este grupo evangélico já realizava trabalho
pastoral desde 1881 nas Igrejas de Santa Bárbara e Station, só que ainda em inglês. O
motivo da vinda desse grupo ao Brasil também se deu por intermédio das deliberações
obtidas com o fim da Guerra de Secessão.23
Além da trajetória de organização e expansão desse grupo pelo país, que é muito
semelhante a das demais igrejas já citadas, cabe aqui frisar o trabalho musical
desempenhado para além dos muros das igrejas batistas do Rio de Janeiro:
Além dos coros eclesiásticos, existem, fora das igrejas batistas do Rio de
Janeiro DF, embora à sua sombra, belas iniciativas no domínio da música
sacra, como por exemplo o Quarteto Primavera, o Quarteto Fanny Crosby, o
Coral Excelsior e a Associação Coral Evangélica. Esta última, de caráter
interdenominacional, já tem filiais em vários Estados do Brasil.
O Quarteto Primavera, organizado em 1953, não se limita à execução de
música sacra. (...)
O Quarteto Fanny Crosby apresentou-se pela primeira vez em maio de 1948
por ocasião da ‘Festa do Outono’ patrocinada pela Assembléia da Mocidade
Batista Carioca (...) e se haviam reunido exclusivamente para representar a
Mocidade da Igreja Batista do Engenho de Dentro nesse certame, resolveram
levar avante a iniciativa, que se desenvolveu, assinalando-se atuações em
igrejas e programas radiofônicos.”
(...)
O Coral Excelsior, fundando em 1949, integra, juntamente com a Orquestra
Excelsior, o Departamento Musical da Sociedade Excelsior de Arte e Cultura.
(...)
Numerosas têm sido as suas apresentações nas igrejas evangélicas dentro e
fora da Denominação Batista e, também, em outras instituições: Teatro
Municipal do Rio de Janeiro DF, por ocasião da ‘Semana de Música’, a
convite da Secretaria Geral de Educação e Cultura; Teatro Municipal de
Niterói RJ; Associação Brasileira de Imprensa; Ministério da Educação;
Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil; Escola Técnica
Nacional; (...). 24

Quanto a constituição de Colégios batistas, a medida que se desenvolvia o
trabalho de evangelização a partir da organização de Igrejas Batistas, os colégios
também surgiam. O interessante é que este trabalho desempenhado pelos batistas, de
acordo com o que relata Braga, atravessou o país, de norte a sul, diferentemente, das
igrejas já citadas que se concentraram mais ao sul do país. Dessa forma, algumas
iniciativas devem ser destacadas neste trabalho:
O primeiro deles localizou-se na Bahia, em 1898. (...) Em 1922, para melhor
servir os crentes do sertão, foi mudado para Jaguaquara, no interior da Bahia,
onde se encontra sob o nome de Colégio Batista Taylor-Egydio, tendo a
23
24

Ibid, p.175-177.
Ibid, p.182-184.
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dirigi-lo o pastor Carlos Dubois e sua espôsa, a escritora e poetisa Stella
Câmara Dubois”.
Seminário Teológico Batista do Norte e Colégio Americano Batista (1902) –
Recife PE
“Em 1925, foram essas duas instituições (Colégio e Seminário) reunidas para
constituir o que se chamou Educandário Unido, abrangendo Colégio,
Seminário, Escola de Trabalhadoras, Colégio da Bíblia, Escola Normal,
Curso Comercial, Escola Doméstica ou de Arte Culinária e Escola de
Música”.
“(...) São Paulo SP (Colégio Batista Brasileiro que, desde 1928, inclui entre
as suas atividades um conservatório dirigido, em certa época, pelo Maestro
Manfredini no qual são ministradas, ao lado das disciplinas teóricas, aulas de
Piano, Violino e Canto, Belo-Horizonte MG (Colégio batista Mineiro),
Vitória ES (Colégio Batista de Vitória), Campos RJ (Colégio Batista de
Campos), Maceió AL (Colégio Batista Alagoano).25

O aparato do qual dispunha a Igreja Batista para a difusão nacional de seu
ministério – que além de realizar Conferências Mundiais da Juventude Batista, dispunha
também de um hinário próprio, o Cantor Cristão (1891) - , desde o fim do século XIX,
também é um ponto central para compreender as suas reais condições de comunicação
naquele período e se havia uma função educativa e formativa a partir dela. E, de acordo
com Braga:
Dispõem os batistas de uma importante editora – a Casa Publicadora Batista
(Rua Paulo Fernandes, 24, Rio de Janeiro DF) – com filiais em numerosos
Estados do Brasil (...).
Distribuem abundante, valiosa e bem cuidada literatura religiosa
especializada, estampando não raro o seu órgão oficial, O Jornal Batista,
artigos de crítica musical e versando assuntos hinológicos.
Possuem um bem aparelhado estúdio de gravações (Departamento de Rádio e
Gravações do Serviço Noticioso Atlas, localizado no edifício da Casa
Publicadora Batista) que vem lançando o disco Atlas e atende, inclusive, ao
preparo de programas destinados à radiodifusão evangélica em vários pontos
do país.

Este é um elemento importante para este trabalho, pois a comunicação compreendida
dessa forma torna-se um conceito chave para entender os efeitos sociopedagógicos da
música, seja ela evangélica ou sem conteúdo religioso26. Afinal, na contemporaneidade
à expansão das Igrejas Evangélicas no Brasil e o concomitante aumento no número de
fiéis está intrinsecamente ligado a relação entre a música evangélica e a sua indústria
fonográfica no Brasil. A partir de 1960, momento em que a música evangélica
estabelece tênues vínculos com o mercado e a indústria do disco, até o seu auge, a partir

25
26

Ibid, p.190-192.
ADORNO, 1994, p.113-114.
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de 1990, quando novas denominações evangélicas passam a dominar boa parte do
mercado fonográfico evangélico.27

Igrejas Luteranas

Sobre a atividade luterana no Brasil, pode-se apontar que duas igrejas do mesmo
ministério realizaram trabalhos independentes, que são elas: Federação Sinodal (Igreja
Evangélica de Confissão Luterana) e Igreja Evangélica do Brasil (da Confissão de
Augsburgo inalterada). A diferença consiste no fato de que a primeira chegou mais cedo
ao Brasil e, por isso, também iniciou trabalho missionário com maior rapidez.
Começando pela trajetória da Federação Sinodal no Brasil, é possível dizer que a
organização em Sínodos tornou-se necessária ao passo que o trabalho missionário
luterano no Brasil se expandia e se autonomizava com relação à Igreja na Alemanha.
Assim formaram-se Sínodos do Rio Grande do Sul (1886); da Igreja Luterana no Brasil
(1905); de Santa Catarina e Paraná (1911); e do Brasil Central (1912).28
E onde mais destacavelmente se estabeleceu a atividade luterana foi no Rio
Grande do Sul, a partir de 1824. No Sínodo Rio-Grandense se multiplicaram muito
rapidamente as igrejas luteranas e, conseqüentemente, todo um trabalho religioso a elas
articulado com Colégio, Escolas de Teologia e Escolas Normais Evangélicas, e,
conjuntamente, uma intensa atividade sacro-musical evidentemente marcada nessa
denominação pela presença de coros mistos, femininos, masculinos e infantis.29
A música, historicamente, se fez presente nessa denominação, prova disso é que
Lutero era também compositor30, e, por isso, parecia comum entre os Sínodos de
Confissão Luterana espalhados pelo país oferecerem concertos sacros, especialmente
em datas festivas dentro do calendário religioso. E as composições executadas eram,
sobretudo, as historicamente significativas para essa Igreja, como as de Bach e Haendel,
também luteranos.

27

SOUZA, Zilmar Rodrigues. A música evangélica e a indústria fonográfica no Brasil: anos 70 e 80.
Universidade Estadual de Campinas, 2002.
28
BRAGA, 1961, p. 99.
29
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Outra questão que Braga nos permite levantar é sobre o motivo que orientou a
vinda de famílias evangélicas, de diversas igrejas, para o Brasil. E como já pudemos
observar até o momento, esses motivos são diversos, aproximando-se de interesses
religiosos até interesses políticos. E sobre o estabelecimento da Comunidade Luterana
de Juiz de Fora, em 1862, é possível verificar que este se deu pela oferta de trabalho
nesta região à artífices teutos imigrantes. E ainda por detrás disso, estão as obrigações
sociais exigidas para manutenção de uma nova comunidade em local ainda sem
condições para habitação, e neste caso tais condições foram oferecidas pela Companhia
empregadora cumprindo com o contrato colonial estabelecido:
Rezavam cláusulas do contrato colonial caber à Companhia União e Indústria
a construção de escolas e capelas e a manutenção de professores e sacerdotes.
No cumprimento dessas obrigações, inaugurou a Companhia em janeiro de
1860, à Rua das Escolas, uma escola com dois professores, um católicoromano e outro protestante, mas, somente em 1861 foi a colônia visitada por
um padre e um pastor.

Cabe frisar ainda, que a análise feita até o momento nos permite ver que em muitos
casos tais condições sociais eram oferecidas pela organização social das próprias igrejas
evangélicas.
Já a Igreja Luterana da Confissão de Augsburgo inalterada iniciou sua obra
missionária junto às famílias luteranas de imigrantes alemãs estabelecidos no Rio
Grande do Sul, entre o fim do séc. XIX e início do séc. XX. E o que fica claro é que só
pôde ampliar sua atividade missionária para outros locais do país a partir da
inauguração do Seminário Teológico em 1903 em Bom Jesus e 1912 em Porto Alegre31,
o que deu condições básicas para a formação de protagonistas atuantes em prol dessa
Igreja.
Algo que também merece destaque, e se aproxima muito da idéia exposta neste
texto da obra missionária evangélica como projeto social, algo que também aparece no
texto de Hikiji (2006)32. Foi o que se mostrou no trabalho desempenhado pelo Instituto
da Santíssima Trindade em Moreira, Rio Grande do Sul, com a organização de um
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orfanato e asilo. No entanto, a autora só traz informação referente ao trabalho
desempenhado no orfanato, nada é mencionado sobre o trabalho feito no asilo.
Este Instituto reúne orfanato, que abriga dezenas de crianças, e asilo, onde a velhice
desamparada encontra calmo refúgio para o fim dos seus dias. (...)
No orfanato, os hinos sacros acompanham diàriamente as crianças, tornando-se veículo
de sãos e proveitosos ensinamentos. (...) As crianças em idade escolar iniciam
quotidianamente sua atividade na escola paroquial situada próximo ao Instituto, com
uma prática devocional que também começa com o hino da semana, o que bem
demonstra a inteligência com que se aplica à música sacra na educação infantil.33

Pentecostais

A respeito das denominações evangélicas pentecostais, Braga destaca somente a
Asssembléia de Deus e Congregação Cristã do Brasil. Atualmente, é de nosso
conhecimento que além destas há muitas outras igrejas pentecostais, no entanto, estas
mantém-se como as mais expressivas no âmbito do pentecostalismo no território
brasileiro. Soma-se a isso a crescente expansão de novas denominações pentecostais,
comumente chamadas neopentecostais. E aqui cabe ressaltar, com base no levantamento
quantitativo realizado, que os músicos estudantes da UNICAMP não pertencem a
igrejas neopentecostais.
As atividades da Assembléia de Deus tiveram início em Belém – PA, em 1911,
por iniciativa de dois suecos, Daniel Berg e o Pastor Gunnar Vingren. Isto fez com que
sua expansão começasse pelo norte do país, para depois alcançar os demais Estados,
chegando a todos da União, diferentemente, das demais instituições evangélicas que se
estabeleceram nacionalmente, inicialmente, ao sul para depois alcançar o norte. A
Assembléia de Deus muito rapidamente (1922) começou atividade missionária contando
com hinário próprio, a Harpa Cristã das Assembléias de Deus no Brasil.34
Além disso, segundo Braga, as assembléias geralmente possuíam coros, mas o
que nelas era muito comum eram Bandas e orquestras, por exemplo, a igreja de Belém
(oficialmente a primeira dessa denominação) dispunha de uma orquestra.35
Já sobre a Congregação Cristã do Brasil, a autora não trouxe muitas informações
- talvez pela falta delas -, apenas indicava que o seu trabalho era mais forte em São
Paulo, apesar de ter desenvolvido trabalhos em outros Estados. E a informação de maior
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relevância era que a congregações dispunham de um hinário oficial, chamado Hinos de
Louvores e Súplicas a Deus (1951).
O que parece diante de todas as informações já citadas é que a construção de um
hinário oficial por parte das igrejas evangélicas estabelecidas se configurava como uma
questão vital, principalmente, para a sua afirmação e veiculação das obras missionárias,
o que mais uma vez enfatiza a relevância da música na igreja, inclusive, como um dos
maiores pressupostos da Reforma, por meio da composição de hinos em vernáculo, com
uma mensagem significativa.

Confederação Evangélica do Brasil

De fato, é importante trazê-la neste texto, pois alguns setores de tal
Confederação possuem total relação com a música sacra - principalmente, no que diz
respeito ao seu ensino e veiculação entre as igrejas evangélicas o que para o trabalho é
um elemento fundamental - , como Educação Religiosa, o Rádio-Evangelismo, o Centro
Áudio-Visual Evangélico, e o de Hinologia.36
Todo o trabalho empreendido, entre os séculos XIX e XX, pelas diversas
denominações evangélicas na formação de fiéis evangélicos brasileiros demandou das
mesmas uma forma de organização interdenominacional sólida, de acordo com Braga,
para resolução de problemas de ordem geral e representação pública, dessa maneira,
criou-se em 1934 a Confederação Evangélica do Brasil.37
No entanto, cabe aqui somente discorrer brevemente sobre a tradição dos
trabalhos dominicais totalmente orientados pelo ensino da música sacra, sobre o
investimento em programação radiofônica evangélica e a hinologia do evangelismo
brasileiro.
Para se ter uma idéia, o Conselho de Educação Religiosa da Confederação
Evangélica do Brasil organizou convenções regionais, ao total 15, entre os anos de 1952
e 1954, no intuito de discutir sobre: Organização e Funcionamento da Escola
Dominical; Os obreiros da E.D.; A Evangelização da E.D.; Método Áudio-Visual; A
Música como Fator Educativo. E sobre este assunto é importante destacar:
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I.
II.

(...) na Convenção do Rio de Janeiro DF, de Henriqueta Rosa Fernandes
Braga, que desenvolveu o tema proposto em duas partes:
O poder da música e o seu valor educativo;
A música como fator de educação religiosa;
(...)
No decorrer da segunda parte, considerou a música como fator de educação
religiosa procurando, tanto quanto possível, imprimir cunho prático aos
esclarecimentos e ressaltando a necessidade de tornar a música uma
expressão de fé, com o conseqüente dever de utilizar sempre hinos
apropriados à circunstância, com textos plenamente compreensíveis aos
alunos e músicas verdadeiramente sacras, em tessitura conveniente e
execução convicta e melodiosa. Recomendou, finalmente, o preparo de
coletâneas adequadas ao uso das Escolas Dominicais.38

Ou seja, aí encontra-se o pensamento objetivo que norteia o ensino de música sacra nas
igrejas evangélicas, afinal, trata-se de convenções interdenominacionais discutindo algo
de interesse comum. Tal pressuposto da Educação Religiosa pretende, portanto, formar
fiéis, usando a música como fator educacional, mas o que se percebe neste ponto de
vista é que a Palavra prevalece em detrimento da Música.
A partir de 1938 a Confederação Evangélica do Brasil mantém um programa
radiofônico chamado Voz Evangélica do Brasil, inicialmente, com programação aos
domingos à noite e, um pouco depois, com programação matutina diária sob o nome
Meditação Cristã. Além do Rio de Janeiro, sua cobertura atingiu outras cidades do país
em programações intereclesiásticas. Não há dúvidas que tal instrumento foi um veículo
poderoso para os setores de evangelização e da educação religiosa.39
Braga (1961, p. 276), também aponta problemas com a Hinologia como
preocupação do Evangelismo Brasileiro a ser pensado pela Confederação Evangélica do
Brasil:
Um dos problemas comuns a todo o Evangelismo brasileiro é o da sua
hinologia.
(...) o texto dos hinos apresenta imperfeições devidas não só ao fato de serem
na maior parte traduzidos de outras línguas (o que tolhe a liberdade do autor,
obrigando-o a enquadrar a sua produção em melodias pré-existentes, ao
contrário da boa técnica, que exige seja composta a música sobre o texto a ser
cantado), mas, também, terem sido estas traduções realizadas por estrangeiros
que, embora cultos e estudiosos da língua, não lhe podiam penetrar a essência
e manejá-la com a propriedade com que o faria um poeta nacional.

É importante trazer este elemento, pois como já foi dito anteriormente, a
Hinologia Evangélica possui papel fundamental no estabelecimento e sucesso do
trabalho missionário, inclusive, porque este princípio trata-se de uma herança da música
sacra protestante na sua expressão congregacional. E, aqui, novamente cabe a questão
38
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para o trabalho, o que é mais relevante, proceder de forma mais criteriosa na elaboração
do texto poético ou musical, ou, ainda, os dois elementos devem ser/são compreendidos
como componentes musicais indissociáveis para uma “boa música”?

Considerações sobre o Capítulo

A partir desse levantamento, com base no livro Música Sacra Evangélica no
Brasil, texto narrativo e cronológico, de Henriqueta Rosa Fernandes Braga, foi possível
recuperar a trajetória de igrejas evangélicas e suas contribuições à produção e
disseminação de um repertório musical sacro evangélico, pelo menos até os anos 1960,
data da edição do livro. No entanto, neste momento, é preciso agrupar essas idéias em
favor da presente pesquisa que visa compreender a relevância das igrejas evangélicas na
formação de músicos brasileiros, sobretudo, os músicos estudantes da Universidade
Estadual de Campinas. E, por isso, irei elencar os seguintes pontos para dar ao
andamento deste estudo um direcionamento na elaboração de hipóteses futuras, a serem
iluminadas (ou não) pelo trabalho de campo.
•

Aspectos históricos: as igrejas evangélicas, entre o fim do séc. XIX e séc. XX,
possibilitaram ampla contribuição para a formação musical aos seus obreiros
atuando como coristas, solistas, regentes, compositores e instrumentistas. Isto
também se devia ao fato de contarem com o trabalho de músicos evangélicos
com formação musical em instituições de ensino laicas, como escolas e
conservatórios. Além disso, conjuntos vocais e instrumentais formados por
evangélicos brasileiros puderam cooperar musicalmente com as mais
importantes orquestras seculares nesse período, cito, por exemplo, a Orquestra
Sinfônica de Porto Alegre, Orquestra Sinfônica Brasileira e Orquestra Sinfônica
de Belo Horizonte40. O que permite inferir que havia nessas igrejas uma
formação musical relevante, em especial, no que diz respeito a uma música
ocidental, com valores próprios. De acordo com Adorno, Música Séria. No
presente, cabe indagar se ainda hoje tais iniciativas são observadas nas igrejas
evangélicas.

•

A música, enquanto educação religiosa no trabalho de evangelização foi
desenvolvida por escolas dominicais, de forma, inclusive, assistencial, sendo
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oferecida para crianças e jovens em orfanatos e idosos em asilos, e também para
militares, detentos e enfermos41. Trabalho qualificado do ponto de vista
musical? No presente, é relevante indagar se ainda hoje as igrejas evangélicas
realizam esses projetos sociais, e como eles se configuram sociologicamente.
•

Do ponto de vista da formação musical do fiel e ouvinte, também é possível
identificar um trabalho missionário realizado pelas igrejas evangélicas com esta
finalidade: ao estimular o canto congregacional em seus cultos, ao elaborar
hinários próprios, ao realizar concertos sacros e, finalmente, investir numa
indústria fonográfica e áudio-visual e em programas radiofônicos. O estudo de
Souza nos permite inferir que até os anos 1970 as produções fonográficas
evangélicas disseminavam uma música européia ocidental, o que nos interessa
nesta pesquisa.

Das produções fonográficas evangélicas citadas por Braga (1960), grande
parte eram acompanhadas, por orquestras, pianos, órgão ou harmônio o que
pode parecer além da herança litúrgica do protestantismo europeu, uma
acentuada preferência por instrumentos que fugissem do profano. Parece-me
que a opção por uma formação instrumental popular nas gravações (violão,
percussão, sintetizadores, entre outros) só irá se popularizar a partir da
década de 1970, mantendo-se, ainda nesta década, a formação instrumental
tradicional (órgão e harmônio) no canto praticado nas congregações.42

Sobre os pontos levantados o que poderão dizer os músicos estudantes a serem
observados nesta pesquisa? Do ponto de vista sociológico, o que as suas experiências de
vida nos apresentam?
•

Em primeiro lugar, com a apresentação do questionário para as turmas que
se encontram na disciplina de Percepção no segundo semestre de 2010 (II,
IV e VI), de núcleo comum para a formação em Música dentro das diversas
modalidades do curso (Instrumento, Licenciatura em Música, Composição,
Regência Plena/Coral e Música Popular). O objetivo é ver se os estudantes
tiveram ou não influência religiosa ao iniciar seus estudos em Música; se
seguem ainda a religião; qual seria a instituição religiosa; e em qual cidade
freqüenta ou freqüentou esta igreja.

•

Num segundo momento, realizei as entrevistas com músicos selecionados
de acordo com as igrejas evangélicas mais recorrentes entre os estudantes de

41
42

Ibid, p.301.
SOUZA, 2002, p.50-51 (nota de rodapé).

31

música dessa instituição. E da mesma maneira procedi com a observação
dos cultos e ensaios, ou seja, nas igrejas evangélicas mais expressivas
dentro do conjunto-universo observado.

Por fim, é preciso também contextualizar em que circunstâncias se deu a
chegada dessas igrejas ao Brasil e, para tanto, é relevante a contribuição dos estudos de
Weber (1987; 2006). A importância do próximo capítulo consiste no fato do mesmo
trazer subsídios analíticos para a análise sociológica do tema. A obra de Max Weber
traz contribuições tanto para a teoria de análise sociológica da religião, quanto para a
compreensão histórica do objeto. No intuito de materializar tal análise e aproximá-la da
atualidade, utilizo exemplos concretos verificados nas observações participantes juntos
às igrejas: Congregação Cristã no Brasil, Comunidade Presbiteriana Chácara Primavera,
Igreja do Nazareno Central e Assembléia de Deus.
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Weber introduz o conceito de ethos, ao analisar o que viria a ser “Espírito do
Capitalismo”. Este seria a peculiaridade da filosofia da avareza, que muito além de
estabelecer como ideal de homem, o honesto e de crédito reconhecido, estabelece a
idéia de dever para com o cultivo de um espírito empreendedor, ou seja, a transgressão
aqui não é mais compreendida como estupidez e, sim, como esquecimento do dever43.
Aqui se tem uma forma espiritual para o capitalismo moderno da Europa Ocidental e
Norte-Americano, e suas respectivas colônias.
O modelo típico ideal que Weber apresenta para identificar o que ele chamou de
ethos é Benjamin Franklin, um deísta pouco entusiasta – de acordo com suas palavras - ,
cujo pai era calvinista. Este sujeito norte-americano que chamou de virtudes úteis ao
indivíduo, a honestidade, a laboriosidade, a pontualidade e a frugalidade, também nega
o fato de que estas possam ser mera aparência. O que para Weber tem sentido, pois para
Franklin, tal utilidade da virtude está condicionada a uma revelação divina que a
guiaria, e pensando desta maneira:
Ganhar dinheiro dentro da ordem econômica moderna é, enquanto for feito
legalmente, o resultado e a expressão de virtude e de eficiência em uma
vocação; e estas virtude e eficiência são, como não é difícil de se ver agora,
os verdadeiros alfa e ômega da ética de Franklin (...).44

Weber também pretende recuperar o histórico do espírito do capitalismo,
dizendo que este está presente na terra natal de Franklin, na Nova Inglaterra, que fora
fundada por pregadores e graduados, pequenos burgueses, artesãos e agricultores, por
motivos religiosos, muito antes de se dar o desenvolvimento capitalista. Ou seja,
enquanto na Europa Ocidental, o “espírito” do capitalismo - como um modo de vida,
revestido por uma ética – já apresentava sua face ainda dentro do pré-capitalismo, teve
ao mesmo tempo que persistir contra as reações dadas às novas situações, por Weber
designadas como tradicionalismo, enquanto que tais barreiras não foram encontradas no
continente colonizado.
A oportunidade de ganhar mais era menos atrativa do que a de trabalhar
menos. Ele não perguntava: quanto posso ganhar por dia se trabalhar tanto
quanto possível, mas, quanto devo trabalhar a fim de ganhar o salário, dois
marcos e meio, que ganhara anteriormente e que era o suficiente para as
minhas necessidades tradicionais? Este é um exemplo daquilo que aqui
denominamos ‘tradicionalismo’. O homem não deseja ‘por natureza’ ganhar
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cada vez mais dinheiro, mas simplesmente viver como estava acostumado a
viver, e ganhar o necessário para este fim.45

Cabe aqui ainda acrescentar que é dessa região colonizada – Nova Inglaterra que vieram grande parte das igrejas evangélicas no Brasil estabelecidas e, porventura,
também dos estados sulinos da federação norte-americana.
Outro elemento responsável por romper com o tradicionalismo foi o trabalho,
concebido de outra maneira, deixando de ser meramente, para o trabalhador, o trabalho
necessário para a garantia de sua subsistência, e para o empregador, a garantia de lucro
e acumulação de capital, o trabalho torna-se um fim absoluto em si mesmo, como uma
vocação numa profissão, o que para Weber: “(...) todavia, não é absolutamente um
produto da natureza. Ela não pode ser provocada por baixos salários ou apenas
salários elevados, mas somente pode ser produto de um longo e árduo processo de
educação.”46

Além disso, Weber encontra como explicação coerente com o ponto de vista analítico, a
compreensão da vocação como fator de educação religiosa:
O incremento da escala de salários choca-se impotente contra a muralha do
hábito. O contrário se dá geralmente, apenas com moças com uma formação
especificamente religiosa em especial a pietista. Ouve-se frequentemente, e
confirma-o a investigação estatística, que, de longe, as melhores
oportunidades de uma educação econômica são inegavelmente encontradas
neste grupo. A capacidade de concentração mental, tanto quanto o sentimento
de obrigação absolutamente essencial para uma economia estrita que calcula
a possibilidade de altos vencimentos, um autocontrole e uma frugalidade
frios que enormemente aumentam a capacidade de produção.47

A percepção inicial de um maior desenvolvimento econômico em áreas que
aderiram à reforma se confirma com a constatação de que o número de católicos (ainda
como maioria populacional) entre os estudantes formados no ensino superior era
inferior ao número de protestantes com o mesmo título48, o que leva a conclusão de que
o espírito questionador da santidade da tradição religiosa católica é o mesmo que
acompanha a emancipação do tradicionalismo econômico. Enquanto o catolicismo se
mantém preso há um “alheamento do mundo” e crítica ao “materialismo”, os
protestantes imbuídos por um espírito empreendedor vão se adequando ao racionalismo
econômico capitalista.
45
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A categoria vocação é de grande importância para a análise proposta nesta
pesquisa, pois é essencial para a compreensão do novo ethos que acompanha o processo
de desenvolvimento capitalista. O termo “vocação” se difundiu entre as novas traduções
bíblicas, aparecendo pela primeira vez na tradução de Lutero. A vocação no sentido
luterano expressa a posição do indivíduo diante do mundo do trabalho e através dela o
que ele oferece a sociedade. O fato é que tal termo além do sentido racional ganhou uma
dimensão mais subjetiva que fez com que fosse também compreendido como “dom
divino”. De acordo com Weber, não se sabe ao certo quando a palavra beruf - para nós
vocação - passou a ter na língua alemã o sentido de profissão ou carreira. O que se sabe
é que somente a partir da tradução da Bíblia por Lutero, é que ela apareceu em sentido
secular.

Além

disso,

a

categoria

vocação

existiu

entre

todos

os

povos
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predominantemente protestantes .
Já no inglês a palavra vocação é expressa como calling, que no sentido literal da
palavra seria chamado. Mas, o interessante para nós é nos determos do sentido que ela
carrega no português, que em sentido literal, muito se aproxima do significado inglês
trazido pela maioria das igrejas evangélicas aqui estabelecidas. Esta questão é relevante
para nós, pois a seguir, a partir de Weber, veremos as diferentes contribuições dos
movimentos protestantes relacionados à Reforma para com a construção de uma ética
vocacional. E, para o período atual, é muito provável que este conceito se configure de
uma outra maneira nas igrejas evangélicas brasileiras.
No entanto, reiterando Weber, não só o significado da palavra vocação, mas o
pensamento também é novo, e fruto da Reforma. É nisto que consiste a dimensão
subjetiva do termo vocação50. O que nos permite dizer que um músico inscrito em uma
religião de ordem protestante realiza a sua vocação terrena, com toda a sua capacidade,
para a sociedade, no entanto, faz isso objetivando algo maior: o ato de “render graças a
Deus”.
Sobre o luteranismo, este compartilha da idéia de vocação com os demais
movimentos protestantes só que ainda de forma tradicional, pois esta ainda é vista como
uma ordem divina, a qual cada indivíduo devia se adaptar, portanto, há um certo
afastamento do aspecto ascético. Além disso, há ainda uma diferenciação entre o
luteranismo e os demais movimentos quanto a um único ponto angular de suas vidas e
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obras, do ponto de vista doutrinário, que é a salvação51. A determinação do estado de
graça na noção luterana de salvação: sola fide, está a meio caminho entre a dos católicos
e a de outros protestantes, pois admitir que a vulnerabilidade humana se justifica pelo
amor de Cristo desde que o homem tenha fé52, não permite um maior grau de penetração
da autodisciplina ascética na vida, ou seja, uma sanção psicológica e racionalização
metódica da vida perante aos seus fiéis. Já no calvinismo, se deu o contrário, e o
ascetismo possibilitou um efeito psicológico sobre os fiéis de extraordinário poder,
como veremos a seguir.
O Calvinismo, dos reformadores suíços Calvino e Zuínglio, dá origem a Igreja
Reformada, chamada Presbiteriana, de forte presença na Holanda, Suíça e Escócia53,
exerceu influência também sobre a Igreja Anglicana, dando fundamentação inclusive
para o puritanismo inglês. Por fim, o seu ascetismo serviu de base para outros
movimentos ascéticos como fonte de inspiração ou até reformulação para constituir
novas bases. Já os fatores que influíram sobre a formulação de sua ética vocacional
foram: o princípio da predestinação o qual prevê que somente uma parte da humanidade
será salva, e a outra condenada, ou seja, a graça de Deus é pré-determinada para alguns
e inatingível para aqueles aos quais Ele a negou54; a forte rigidez moral marcada pelos
princípios da honestidade, frugalidade e moderação, rejeitando a ostentação de luxos e
divertimentos – contudo, na obra O livro das religiões, o autor ressalta que na
prosperidade do pós-guerra grandes mudanças caíram sobre esses conceitos55, um
importante dado que para nós cabe ser investigado; o individualismo; a racionalização
de sua fé e total afastamento do misticismo acompanhado de um ascetismo racional e
militante muito bem adequado ao meio material. E talvez haja também uma relação,
ainda que indireta, entre o ideal de predestinação, segundo o Calvinismo, e a defesa de
alguns pensadores modernos quanto a uma natureza humana corrompida e má em sua
origem.
Ainda sobre o calvinismo, de acordo com Weber, um meio eficiente para obter a
autoconfiança da salvação era através de intensa atividade profissional, pois esta era
capaz de afugentar as dúvidas e, além disso, expressa a graça de Deus, quando é visível
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o sucesso profissional. A partir do trabalho descritivo acerca da experiência vivenciada
no culto da Comunidade Presbiteriana Chácara Primavera de Campinas, é possível
reiterar a hipótese de Weber com base na afinidade eletiva entre o racionalismo
econômico e a religiosidade ética rigorista calvinista dessa comunidade presbiteriana,
pelos seguintes motivos:
• O caráter de seita protestante por ela endossado, no intuito, de construir uma
religiosidade fiel à Igreja com uma comunidade confessional organizada, com
vida comunitária citadina (ocidental), com conceito de missão e reunida numa
instituição.56
Basta verificar sua missão:
A Comunidade Presbiteriana Chácara Primavera é uma igreja cristã de
tradição reformada, plantadora de novas igrejas, atenta à cultura
contemporânea e determinada a comunicar a vida em Jesus de forma criativa,
acolhedora
e
transformadora.
Abrangência: Pessoas inseridas na cultura urbana na região metropolitana de
Campinas,
no
Brasil
e
no
mundo.
(Fonte:
http://www.chacaraprimavera.com.br/?page=quemsomos_missaovisaovalore
s)

•

O alto grau de intelectualismo na exposição do culto, de tendência universitária e
burguesa, engajado pela necessidade metafísica do espírito de apreender o
mundo como um cosmos com sentido e diante dele tomar uma postura éticoascética.57 O que pode se confirmar ainda pelos cursos que realizam para a
comunidade, ministrados por especialistas, como: Administração Financeira:
uma

abordagem

bíblica

(2010)

e

Curso

de

Finanças

Pessoais.(Fonte:http://www.chacaraprimavera.com.br/?page=multimidia_cursos)
•

E, por fim, a redenção para esse grupo social positivamente privilegiado, é a
libertação da “aflição interior”, por almejarem a perfeição da sua conduta na
vida, como a real expressão de seu “ser” qualitativo - tornar-se semelhante a
Cristo, o que depende somente de cada um.58 O público que compõe as
comunidades presbiterianas com esses princípios é a classe nobre, basta
verificarmos por onde estas comunidades foram plantadas: Comunidade
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Presbiteriana de Vinhedo; Comunidade Presbiteriana Vila Olímpia - SP;
Comunidade

Presbiteriana

Libertas

(Copacabana

–

RJ);

Comunidade

Presbiteriana de Indaiá (Indaiatuba – SP); Comunidade Presbiteriana de
Jaguariúna; Campolim Comunidade Presbiteriana (Sorocaba – SP); Comunidade
Alternativa Cristã Ajuntamento: venha como você está (Piracicaba – SP) forte
apelo salvador dos vícios – Piracicaba “Amsterdam brasileira”; Comunidade
Presbiteriana Vida (Recife – PE).
(Fonte: http://www.chacaraprimavera.com.br/?page=plantacao)

Enquanto o luteranismo inspirava a gratidão pela vida e alegria de viver,
apresentando ao seu fiel que ao sentir-se receptáculo do Espírito Santo também se tem a
certeza sobre o seu estado de graça, no calvinismo o estado de graça se confirma com a
certeza de que o indivíduo é um instrumento da vontade divina, ou seja, neste a fé não é
representada com misticismo e emotividade, e sim, com resultados objetivos59. A partir
do calvinismo, “movimentos de reavivamento” (do inglês revival) e “conversão
individual”60 iniciaram um processo de formação de novos movimentos embasados
numa ética vocacional ascética inaugurada pelos calvinistas como veremos a seguir;
estes dois conceitos são importantes pois permitem compreender atualmente a intensa
proliferação de grupos evangélicos.
O Pietismo, de acordo com Weber, assegurou a partir da atividade profissional
secular à salvação, e assim pôde manter um controle maior sobre a conduta vocacional
ascética. No entanto, o pietismo alemão, influenciado pelo luteranismo, afasta-se mais
da doutrina da predestinação, dando maior ênfase ao aspecto emocional, o que acarreta
certa inconsistência na doutrina pietista, mas que é superada pelo elemento racional e
ascético da mesma, sobretudo, pela doutrina da prova da existência ou não do estado de
graça. Sendo assim, a diferença nesse aspecto entre o Pietismo e o Calvinismo,
considerando inclusive a disseminação desse pietismo emocional, seria que em termos
de alcance perante os diversos grupos de trabalhadores - de acordo com a divisão social
do trabalho - , o primeiro esteve mais presente, enquanto o segundo, alcançou
perceptivamente mais os grandes capitalistas burgueses.
Já o Metodismo, como movimento anglo-americano de influência pietista alemã,
contribui de forma significativa por romper com a idéia de predestinação e defender que
59
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a partir de uma conduta metódica se pode chegar a uma real redenção, dessa forma ele
cria uma nova base religiosa para a conduta ascética à sua maneira. A preocupação com
o método também consistia com a sua tarefa de conversão através de uma luta
emocional, estabelecida por John Wesley (1703-1791) como missão a ser empreendida
entre as massas. A doutrina metodista, a higher life, foi uma espécie de paliativo para a
doutrina da predestinação, no entanto, sua ética prática permanece próxima, pela
origem, do puritanismo inglês. No que diz respeito ao desenvolvimento da idéia de
vocação, o metodismo não acrescentou nada novo, no entanto, trata-se de um
movimento importante para nós pelo fato que desde sua origem mantém certo
engajamento social, o que permite olhar para seu trabalho religioso e se perguntar sobre
sua relevância social.

Em paralelo, há um amplo engajamento social que desde o início foi dirigido
para os operários pobres da Inglaterra. Orfanatos, lares de idosos e ajuda a
alcoólatras sempre foram parte de seu programa, e continuam sendo nas
missões metodistas pelo mundo afora.61

Acerca da Igreja do Nazareno Central de Campinas observada no trabalho de
campo, cuja origem é metodista, há algo que nela se diferencia das demais igrejas
visitadas (Congregação Cristã, Comunidade Presbiteriana Chácara Primavera e
Assembléia de Deus). Por ser uma igreja com amplo número de fieis - de acordo com a
fala do Pastor Titular são 7 mil nazarenos partilhando da santa ceia, e uma média de 3
mil nazarenos nos cultos aos domingos - , há uma presença de várias classes sociais,
tanto das dominantes quanto das subalternas, e elas convivem de forma harmônica,
mantendo o status quo.
Outro aspecto a ser destacado é uma grande contradição expressa na pregação
entre o mundo X o ascetismo intramundano. Afinal, por esta igreja apresentar-se como
cristã e protestante de orientação ascética, sua busca por salvação se faz no mundo
mediante empenho na profissão terrena, e pelo exercício metodicamente racionalizado
da profissão, diferentemente da concepção tradicionalista de profissão assumida pelo
Hinduísmo62. Mas ao se referir ao mundo como semelhante ao reino das trevas, ela nega
em certa medida a “cultura mundana”, no entanto, seu discurso corrente e ação no
mundo somente corroboram para a reprodução do mesmo mundo dito perverso, injusto,
tentador e repleto de pecados. Compensa citar a hipótese de Weber acerca disso:
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(...) a atitude perante o <<mundo>> das comunidades [cristãs] situadas na
área das missões continuou a ser determinada, por um lado, pela expectativa
do regresso [de Jesus] e, por outro lado, pela importância avassaladora dos
dons carismáticos do <<espírito>>. O mundo permanecerá tal como é até que
venha o Senhor. Que o indivíduo permaneça, igualmente, na sua situação e
na sua <<profissão>>, sujeito à autoridade, a não ser que esta exija dele o
pecado.63

Já com relação às Seitas Batistas, pode se dizer que estas se configuram dessa
maneira, pois não pretendem aumentar a glória de Deus agregando muitos fiéis
(calvinismo) e nem mesmo possibilitar aos homens os meios de salvação (catolicismo e
luteranismo), e sim, pretendem agregar pessoas crentes e redimidas, conscientes de seu
dom da salvação64. Já as primeiras comunidades batistas tinham por objetivo um modo
de vida bíblico, muito próximo do velho testamento, o que as mantinha em estado de
alheamento do mundo. Mas também era preciso para as Igrejas que desejavam ser
“puras” a garantia da verdadeira redenção e, para tanto, se estabeleceu que as boas obras
justificariam a remissão, o que implica a ação no mundo. Assim afastando-se do ideal
de predestinação, tais seitas admitem uma característica peculiar e racional à moralidade
batista, que expressa a tranqüilidade de espírito, cuja influência sobre a conduta
vocacional concerne na defesa de um individualismo, restrição e ponderação nos
negócios. Outro interessante aspecto apresentado por Weber, é o desenvolvimento de
uma certa aversão com relação ao desempenho de cargos públicos, tudo isso pela forte
recusa de pegar em armas e prestar juramentos, o que acabou aproximando estas seitas a
uma vocação de caráter econômico.
Como representantes das Seitas Batistas, eu observei o culto das igrejas:
Congregação Cristã no Brasil e Assembléia de Deus de Barão Geraldo, Campinas. Em
ambas, observei as mesmas tendências, um discurso que revela perfeitamente uma
“ética da convicção” conceito formulado por Weber (2006) no qual as normas do
cerimonial e do ritual são tratadas como preceitos jurídicos, uma “disposição sagrada” a
ser seguida como conduta de vida pelo objetivo religioso da salvação.
A coerência da escolha bíblica com o sermão (Malaquias, cap. 4, versículos 1-6,
livro do velho testamento - O sol da justiça e seu precursor), no caso da Congregação
Cristã no Brasil, prescreve que os irmãos desta congregação devem se afastar de
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qualquer tipo de prazer e costume mundano para tornarem-se próximos do sol da justiça
e gozarem do mesmo.
No entanto, há algo curioso nesta passagem bíblica assumida pelo Pastor que
revela uma maior proximidade com as religiões de redenção e, mais propriamente, com
o judaísmo, em detrimento de um afastamento das religiões éticas-ascéticas
(protestantismo), pois, compreendendo a fundo os trechos de Malaquias a seguir:

Pois eis que vem o dia e arde como fornalha; todos os soberbos e todos os
que cometem perversidade serão como o restolho; o dia que vem os
abrasará, diz o SENHOR dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará
nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o
sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas; saireis e saltareis como
bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas
debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o
SENHOR dos Exércitos. (Relato sobre o trabalho de campo na Congregação
Cristã, grifos da autora)

Verificamos acima o apelo, sobretudo, de uma camada social negativamente
privilegiada que se consola com uma repartição desigual dos bens terrenos, ao
relacioná-la ao pecado e à injustiça daqueles que têm privilégios positivos, o que os
torna confiantes, ao mesmo tempo, na promessa, a vingança de Deus. Assim, o
sofrimento se esvaí, com o cultivo religioso da retribuição65.
Por que é possível pensar assim? A forte presença do velho testamento nos
cultos da Congregação Cristã e Assembléia de Deus, revela em certa medida uma
concordância religiosa com os preceitos históricos judaicos.
Já no caso da Assembléia de Deus, gostaria de destacar a ampla participação dos
irmãos/ãs na celebração do culto, o que rompe com a centralidade na figura do pastor e
demonstra uma postura bastante democrática da igreja, o que em termos weberianos é a
igreja que atua em favor do universalismo da graça e da suficiência ética para todos66.
Esta característica só foi evidente nesta igreja dentre as demais que eu observei.
Também não posso deixar de mencionar que o grupo social predominante nesta
Assembléia (incluindo pastores) é a classe trabalhadora. E o mesmo discurso proferido
na Congregação, conforme analisei anteriormente, com relação a vida de batalhas,
adversidades e dureza causadas pelo inimigo é reiterado por essa comunidade
assembleana. De forma que a confiança em Deus, que implica na atitude de fé diária
desses crentes, se alimenta pela promessa da vingança de Deus. Assim, o sofrimento
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terreno e repartição desigual dos bens terrenos tornam os irmãos mais próximos da
salvação, da vida eterna, num anseio de transformação e fim das injustiças, alienado e
extra-mundano.
Já sobre o puritanismo inglês, oriundo do calvinismo, pode se dizer que é a
expressão mais conseqüente da idéia de vocação, segundo Weber. O trabalho é para eles
o cerne do modo de vida ascético, portanto, o maior dos males é a perda de tempo, pois
ela reflete o desperdício de trabalho para a glorificação de Deus67. Para o puritanismo, a
vocação deixa de ser um destino ao qual o homem deve se submeter (luteranismo), ela é
sim um mandamento de Deus a todos, portanto, a mudança da vocação na busca por
riqueza material para Deus é louvável, é o que caracteriza o self-made man da classe
média e o princípio ético da moderna divisão do trabalho68.
Por outro lado, tal subordinação do homem como máquina de ganhar dinheiro à
serviço de Deus torna-se uma amarra imobilizadora sobre toda a vida. No puritanismo,
por exemplo, havia uma forte recusa com relação a toda produção artística que não
tivesse uma utilidade prática ou inspirasse superstição e magia, afinal, a
responsabilidade para com as posses a serem conservadas para a glória de Deus era
grande e o gasto para com a satisfação própria era condenável69. A prova disso,
encontra-se num fato concomitante ao avanço desse pensamento na Inglaterra com um
período austero para a história da música inglesa70. Além de todos esses aspectos, há
ainda outros componentes da ética vocacional puritana, destacados por Weber, que
justificam o desenvolvimento do capitalismo, como: a compulsão ascética à poupança
(uma legitimação da acumulação capitalista); justificação para a divisão em classes
sociais (distribuição desigual da riqueza como obra da Divina Providência); e uma dura
legislação inglesa dirigida aos pobres e sua mendicância71.
A contribuição para pensar o avanço do Protestantismo no Brasil – algo que do
ponto de vista da música sacra evangélica nós já fizemos no início do texto - de acordo
com Pierucci72, chegaram ao Brasil duas formas de protestantismo, o de imigração e o
de conversão. O protestantismo de imigração chegou ao Brasil a partir de imigrantes
estrangeiros, no caso, para manutenção de sua própria cultura protestante, assim se deu
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o estabelecimento de imigrantes alemãs e norte-americanos luteranos (o que foi
brevemente descrito anteriormente em Igrejas luteranas), imigrantes anglicanos e
episcopais de origem britânica e imigrantes metodistas de origem norte-americana (o
que também foi brevemente apresentado anteriormente em Igrejas Metodistas). Cabe
ressaltar aqui que, segundo Pierucci, o luteranismo mantém-se até hoje como maior
representante no Brasil do protestantismo histórico. Já o protestantismo de conversão,
tem por característica as missões para conversão empreendidas por presbiterianos,
metodistas, batistas e episcopais oriundos dos EUA. E no final do século XIX
conseguiram se estabelecer no Brasil tais ramos clássicos do protestantismo.73
Quanto ao Pentecostalismo, este possui origem no séc. XIX nos Estados Unidos,
como reavivamento dentro das igrejas batistas e metodistas, sua consolidação e
expansão se deu no séc. XX. O traço distintivo do pentecostalismo com relação aos
metodistas e batistas, é a crença no batismo no Espírito Santo, como se deu em
Pentecostes. Isto dá origem a sua tendência carismática, onde os dons do Espírito Santo
assumem grande importância para a doutrina como, por exemplo, o dom de falar línguas
estranhas (glossolalia), o de profetizar e o dom da cura74. Hoje, de acordo com Pierucci,
as duas maiores alas do pentecostalismo no Brasil são as igrejas: Assembléia de Deus
(1911) e Congregação Cristã do Brasil (1910). Mas, a partir dos anos 1950, houve
amplo processo de reavivamento e conversão entre os evangélicos pentecostais de
forma que: “No início da década de 90, pelo menos um décimo dos brasileiros adultos
era pentecostal (10%), ao passo que os protestantes históricos representavam apenas
3% desses brasileiros.”75
E ainda entre as pentecostais há um novo ramo, fruto também de reavivamento e
conversão, os neopentecostais. Estes conservam do pentecostalismo clássico o estilo de
culto (muito emocional, com forte ênfase na glossolalia, exorcismo e milagre), no
entanto, oferecem com relação a este maior teor prático do ponto de vista religioso,
pouca exigência do ponto de vista ético e flexibilidade na doutrina76. De acordo com
Pierucci, as igrejas pentecostais clássicas de maior expressão no Brasil são:
Congregação Cristã do Brasil, Assembléia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular
(1953), Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo (1955), Deus é Amor (1962) e Casa da
Bênção (1964). Já as mais representativas igrejas do neopentecostalismo no Brasil são:
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Igreja de Nova Vida (1960), Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra (1976), Igreja
Universal do Reino de Deus (1977), Igreja Internacional da Graça de Deus (1980) e
Renascer em Cristo (1986)77.
E para encerrar este capítulo, ainda com respeito A Ética Protestante e o Espírito
do Capitalismo, é importante ressaltar que a religião protestante é somente a substância
desse ethos que, a partir do ascetismo, colabora com a reprodução da ética vocacional
ascética, enquanto elemento cultural do capitalismo. Portanto, o enfoque principal desta
obra é a busca por compreensão sobre a relevância do protestantismo nascente com a
reforma, para com a formação de um novo ethos extremamente racional e que guiará o
avanço capitalista, sem deixar de considerar o desenvolvimento científico, político e
cultural (no qual, a música encontra-se presente), em decorrência do processo de
racionalização contemporâneo a esse movimento.
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CAPÍTULO 3:

FORMAÇÃO MUSICAL, TRABALHO E PROFISSÃO: UMA ANÁLISE COM
BASE NAS ENTREVISTAS CONCEDIDAS POR MÚSICOS EVANGÉLICOS
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Com base num roteiro previamente elaborado de entrevista semi-estruturada, foi
possível incorporar questões relacionadas ao tema com base no estudo realizado no
primeiro semestre da pesquisa. Os critérios estipulados para a seleção de músicos a
serem entrevistados foram determinados com base no que a pesquisa quantitativa nos
apresentou – vide anexos, ou seja, múltiplas igrejas evangélicas sem que haja uma igreja
mais influente. Isto exigiu um certo esforço no intuito de, pelo menos, entrevistar um
representante de cada igreja mais expressiva (Igreja Assembléia de Deus, Igreja do
Nazareno Central, Igreja Presbiteriana e Congregação Cristã no Brasil), no entanto, das
poucas pessoas que mostraram disposição em participar (deixando seu email e/ou
telefone) poucas ao serem consultadas responderam, resultando em entrevistas com
representantes das seguintes igrejas: Assembléia de Deus - Saxofonista, Igreja
Presbiteriana Independente - Cantora, Igreja do Nazareno Central - Clarinetista e Igreja
Batista Nacional Casa de Deus - Violinista.
A singularidade de cada entrevista acerca do mesmo fenômeno sociológico
contribuiu para a análise dos seguintes temas: Trabalho Artístico e Vocação; Trabalhos
musicais realizados pelas igrejas evangélicas junto à comunidade; Formação e
experiência profissional: contribuições da Igreja Evangélica e da Universidade.

1º MOVIMENTO: TRABALHO ARTÍSTICO E VOCAÇÃO

“(...) eu vejo, para mim, hoje, como uma maneira
diferente de eu ser servo de Deus, como uma maneira
diferente de eu agradar a Deus. Então, eu busco na
música tanto o meu profissional quanto o meu pessoal e o
meu espiritual, eu já vejo na música estas três coisas (...)”
(Violinista, 19 anos, está no 4º Ano da Graduação)
“(...) e Deus falou: ‘Bom, a Renata, ela vai ter esse talento
porque eu gostaria que ela fizesse isso, ela vai ser útil no
mundo assim!’. Isso é uma vocação, vo-ca-ção (com
ênfase), o próprio nome diz, o chamado, algo foi vocado,
(rs...), foi falado, e Deus falou: ‘Renata, você vai
cantar’.” (Cantora, 30 anos, está no 4º Ano da Graduação)
No capítulo anterior já foi mencionada a importância da categoria vocação e
qual sentido ela carrega para os músicos estudantes evangélicos atualmente. Weber
revela em sua análise as contribuições dos movimentos protestantes relacionados à
Reforma para com a construção de uma ética vocacional. O sentido da palavra vocação
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no português se assemelha muito ao seu sentido na língua inglesa como calling, ou seja,
chamado. Pelo estudo realizado no relatório anterior compreendemos que isso se deve
ao estabelecimento no Brasil das igrejas evangélicas, em sua maioria, de origem norteamericana.
A partir disso, podemos inferir que os movimentos ascéticos tiveram maior
influência sob a formulação da ética vocacional no Brasil, cuja origem está no
calvinismo que cria a igreja chamada Presbiteriana, no puritanismo inglês de forte
incidência na América do Norte, no pietismo, no metodismo e nas seitas batistas, o que
faz da ética vocacional ascética um elemento presente entre os movimentos de
reavivamento (do inglês revival) e conversão individual que conduzem a uma intensa
proliferação de grupos evangélicos atualmente.
Como já analisamos a singularidade de cada movimento mencionado no
relatório científico parcial, cabe aqui discutirmos com base nas entrevistas realizadas
como é compreendido o trabalho artístico e a vocação por parte dos músicos estudantes
com influência evangélica e o que apresenta a literatura na área da sociologia do
trabalho artístico. Autores como: Pierre-Michel Menger (2005), Pauline Adenot (2010),
Norbert Elias (1995), revelam interessantes interpretações para essa discussão.
Menger (2005) assume uma visão marxista acerca do que seria o trabalho
artístico, enaltecendo sua forma não alienada na qual o sujeito se expressa em plena
liberdade revelando as forças da essência de sua humanidade. Para o autor, ainda,
potencialmente, o trabalho artístico pode inspirar a vida coletiva através da crítica ao
trabalho assalariado inspirando uma divisão do trabalho mais cooperativa78.
O processo de autonomização da esfera artística marcado pela diferenciação e a
individualização, onde os determinantes do valor do criador e da obra de arte –
originalidade, inventividade, singularidade – são difíceis de mensurar, produziu na
verdade uma fragmentação dessa esfera de trabalhadores nos moldes dos mercados
capitalistas. Assim a categoria profissional se modela em meio as desigualdades de
emprego e remuneração, redes sociais seletivas de colaboração e competição. O que
resulta disso é ainda mais grave: se naturalizam e reafirmam desigualdades de sucesso
sob o rótulo de talento79.
É possível, então, aproximar a idéia de vocação ao talento definido por Menger
(2005), tal como, ao dom, a partir do momento que compreendemos estas noções como
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artifícios ideológicos do trabalho artístico. O autor é bastante incisivo a esse respeito
nos seguintes trechos:
Que significação atribuir então às desigualdades de condição dos artistas?
Somos remetidos para a explicação pelo talento, distribuído de maneira igual
ou desigual, e pelos seus sistemas de exploração.
(...) era necessário que fosse generalizada a estrutura do concurso e da lotaria
e continuamente aumentada a quantia social de admiração reservada a toda a
espécie de vencedores para que fosse inventado aquilo que, de maneira
polémica, Daniel Bell, chamou ‘democratização do gênio’, pretendendo
assim destruir os excessos niilistas da arte moderna e o culto, pelos próprios
artistas, da desprofissionalização e desespecialização artísticas.80

Nas entrevistas realizadas com os músicos estudantes evangélicos e não mais
evangélicos (as duas musicistas entrevistadas não freqüentam mais a igreja evangélica),
revela-se uma dificuldade desses atores olharem para as condições de trabalho que sua
categoria profissional vivência para além daquilo que os mercados capitalistas
oferecem, talvez, pela mesma dificuldade que nós temos de olhar para a nossa sociedade
atual e perceber as contradições e propor mudanças. Ao mesmo tempo que denunciam e
criticam as desigualdades de emprego, remuneração e a intensa competitividade,
acabam por cair nas armadilhas de seus próprios criadores. No entanto, suas trajetórias e
experiências profissionais rejeitam o modelo de talento artístico, e, em certa medida, o
negam.
Esses músicos ao significarem o seu trabalho artístico como vocação, na
verdade, parecem assumir o discurso de seu convívio social e familiar formulado por
sua respectiva igreja evangélica. No entanto, tal idéia de vocação artística como impulso
interior que se impõe sobre o indivíduo - reiterada somente por um deles vide epígrafe -,
em certa medida, contém o que Pauline Adenot chama de vocação hoje:

Aquilo que nós nomeamos hoje como ‘vocação’ para qualificar o desejo de
nos aperfeiçoarmos nesta ou naquela atividade não remete ao sentido de
vocação no sentido artístico ou mesmo no sentido que lhe atribuía Max
Weber. Uma das diferenças fundamentais é que a vocação leiga resulta de
uma escolha (o que é contraditório, se comparado a sua etimologia), dentro
de um painel de possibilidades seja de gostos seja de competências, enquanto
que a vocação tradicional teria um impulso interior e é a esta última categoria
que pertenceria a vocação artística.81

Nesse sentido, a vocação artística somada ao dom e paixão forma o que Adenot
(2010) nomeia metaconceito, um componente essencial das representações sociais dos
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músicos. De acordo com a autora, trata-se de uma espécie de inconsciente coletivo,
como um consenso social acerca da profissão artística. Muitas vezes tal interpretação é
assumida pelos próprios músicos até para que os mesmos não percam seu status no
mercado de trabalho82.
No entanto, a interpretação contemporânea de vocação como uma escolha
profissional ligada a possibilidades, gostos e competências também se mostra tanto nos
relatos históricos de suas vidas quanto na própria compreensão que eles assumiram nas
entrevistas como vocação, vejamos o seguinte trecho:
(...) eu sempre cantava música caipira com o meu pai, mas o LP Mil
Razões do Ademar de Campos da Igreja Comunidade da Graça marcou a
minha vida profundamente porque quando eu coloquei aquele LP para ouvir
lá em casa e aquilo inundou a minha casa de um jeito, e eu tinha 6 anos de
idade (...).
Foi assim que a canção entrou na minha vida de uma forma muito
poderosa, porque até então eram mais músicas clássicas, e a música caipira
era mais um elemento de comunhão na minha família mesmo, eu me sentia
muito próxima ao meu pai quando eu aprendia essas músicas, é por isso que
eu gostava muito e até hoje gosto.
(...)
Eu tenho uma habilidade artística, eu manipulo a minha voz no canto e isto é
agradável ao ouvido das pessoas. Este é o primeiro ponto que eu penso ‘eu
tenho uma habilidade, que legal!’, e uma facilidade em aprender vários
assuntos, em aprender musicalmente, eu tenho uma facilidade em aprender,
então, eu sou uma pessoa talentosa até certo ponto. (Cantora, 30 anos, está
no 4º Ano da Graduação, grifos da autora)

Neste trecho fica claro que a idéia de habilidade artística como algo inato se
confunde com a idéia de facilidade, termo que no meio musical é corriqueiramente
utilizado como sinônimo de competências adquiridas ao longo dos estudos. Além disso,
tal “facilidade” geralmente caracteriza aquele músico que começou sua trajetória na
música muito cedo – no caso acima vimos que a experiência musical se remete ainda a
primeira infância – ou então as horas diárias dedicadas ao trabalho com a música.
O trecho a seguir retirado de outra entrevista revela o mesmo, só que sua
especificidade consiste em que a idéia de vocação artística e seu elemento religioso –
como notificado na epigrafe que dá início a esta discussão - surgiram posteriormente a
escolha profissional pela música.
(...) eu comecei a ouvir música desde cedo, a cantar música desde cedo (...). E
resultado: com 5 anos eu já tinha noção de afinação, de colocação de voz, de
cantar, eu conseguia cantar uma musiquinha afinado e sabia quando alguma
criança estava só recitando alguma coisa e não cantando.
(...) o meu professor de violino que me virou a cabeça para fazer música:
‘Vai fazer Música, vai fazer Música! Não escuta quando te disserem que não
82
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dá dinheiro, não escuta, porque eu vivi muito bem de Música a minha vida
inteira, só isso, e você vê a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, vai,
aposta nisso e não dê ouvidos!’.
(...) desde que o meu professor abriu os meus olhos para esse campo da
música, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa! (Violinista, 19
anos, está no 4º Ano da Graduação)

Outro músico entrevistado reafirma com sua fala a idéia de representação social
do músico emitida pelo termo vocação e a aceita como sendo algo de seu convívio
social. No entanto, como experiência pessoal, não atribui nenhum teor espiritual ou
místico ao seu trabalho musical, conforme vemos no seguinte trecho:

(...) procuro honrar a Deus e servi-lo através da minha igreja com aquilo que
possuo de melhor em relação aos meus talentos e aptidões (no caso a área
musical). Muitos podem ver isso como uma 'vocação', se assim for então sim,
para mim é uma vocação. Agora se enxergarem o termo 'vocação' como algo
de teor mais 'místico' como se fosse um 'chamado divino' ou algo do gênero
eu diria que não, pois algo assim nunca se passou comigo, apesar de
pessoalmente acreditar que algo assim possa ocorrer ocasionalmente.
(Clarinetista, 21 anos, está no 5º Ano da Graduação)

Ainda é possível remeter para essa discussão da vocação artística que, de acordo
com Adenot (2010), é uma forma de não mencionar as profissões artísticas e, por
conseguinte desprofissionalizar os músicos83, a idéia de gênio atribuída a Mozart em
inúmeras biografias, algo que Norbert Elias (1995) procura desconstruir em Mozart:
Sociologia de um Gênio, no intuito de recuperar o sentido da trajetória profissional
deste exímio musicista.
Elias pretende não separar o artista do homem, a tragédia de Mozart de sua
música autoral, a sua busca por amor e afeto no exercício de sua arte. Ao mesmo tempo
o autor induz elementos que indicam o intenso trabalho precoce de Mozart, sua
autodisciplina adquirida a serviço de seu fazer artístico. Em suma, as palavras de Elias
(1995) somente reiteram o sofrimento e prazer, fruto de um trabalho autônomo
realizado por um músico profissional em pleno desenvolvimento de sua carreira, algo
que se transfere para toda a categoria profissional que aqui se encontra em debate.
Para encerrar o primeiro movimento, como vimos, a categoria vocação encerra
múltiplas facetas e é uma tarefa árdua desvendar com primazia cada uma delas, além
disso, segundo Adenot (2010), ela abrange realidades diferentes84. No âmbito da
experiência religiosa evangélica apresentada por músicos em formação pudemos
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perceber como a categoria se configura simultaneamente a idéia de trabalho artístico
defendida por eles.

2º MOVIMENTO: TRABALHOS MUSICAIS REALIZADOS PELA IGREJA JUNTO À
COMUNIDADE

“(...) dentro da Assembléia de Deus é um pouco dividido:
tem o grupo dos jovens, tem o grupo das irmãs (as
mulheres casadas) e a banda.” (Saxofonista, 19 anos, está
no 3º Ano da Graduação)
“(...) tinha a orquestra dos alunos que tinha um repertório
mais básico, mais simples e que a gente se apresentava
uma vez por mês. Mas lá tinha uma orquestra que era a
boa, que a gente ficava admirado, porque todo mundo
queria entrar, tocava todo o domingo (...)”(Clarinetista,
21 anos, está no 5º Ano da Graduação)
“no caso da banda, eu tive a minha atenção chamada
para o violão e para a guitarra por causa dessa banda, e
porque para eu ter alguma coisa para cantar os louvores
da igreja e para ter alguma coisa para cantar com os
meus amigos fora.” (Violinista, 19 anos, está no 4º Ano da
Graduação)
Este tema é de extrema importância para este trabalho, pois revela a partir dos
relatos dos músicos sua experiência musical de formação proporcionada no âmbito das
seguintes igrejas: Assembléia de Deus, Igreja Batista Nacional Casa de Deus, Igreja do
Nazareno Central e Igreja Presbiteriana Independente. Além disso, apresenta o trabalho
musical junto à respectiva comunidade evangélica e como este é divulgado para o
público com o intuito de conversão.
A relação que cada músico estabelece com essa experiência é singular; por
acaso, as duas musicistas entrevistadas não freqüentam mais nenhuma igreja, tal
diversidade possibilita uma rica análise sociológica. No entanto, todos enfatizam a
importância de suas respectivas igrejas na formação inicial que possibilitou ingresso na
universidade e a escolha profissional.
Vimos no primeiro capítulo a importância histórica dos hinários no que consiste
ao estabelecimento das igrejas evangélicas no Brasil. Além disso, o seu papel como
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recurso didático para a participação dos congregados no canto congregacional. Sobre
isso os músicos também foram questionados e puderam expor pessoalmente suas
impressões acerca deste recurso do ponto de vista musical.
No âmbito do repertório musical erudito, dois músicos entrevistados revelam
não ter tido contato com o mesmo em seio familiar, somente na igreja. Um deles
diretamente através das orquestras da Igreja do Nazareno Central (de alunos e
“profissional”) e de uma escola de música mantida pelos alunos e pela igreja, sem fins
lucrativos. O outro teve contato indiretamente, afinal, sua igreja, a Igreja Batista
Nacional Casa de Deus, manifesta maior inclinação para formações musicais populares,
como bandas. Vejamos a seguir seus respectivos relatos:

Eu comecei a estudar música por influência da minha igreja, que é a Igreja do
Nazareno Central de Campinas, porque eu não tinha cultura musical em casa,
não ouvia música erudita, e lá na igreja tem uma orquestra que eu comecei a
ouvir desde criança e achei legal.
(...) ai eu comecei a ter aulas com um professor pela igreja mesmo, eu pagava
a instituição, a escola de música da igreja, ela tinha uma escola de música,
então ele era professor de lá, não eram aulas particulares. Ai sim, esse
professor foi decisivo para minha decisão de seguir uma carreira na música,
ele era muito estimulante, eram muito legais as aulas, a gente tocava e
formava grupos de câmara, isso tudo dentro da igreja. Eu comecei a descobrir
Mozart, Beethoven, essas coisas assim, com ele (...). (Clarinetista, 21 anos,
está no 5º Ano da Graduação)
Então, o meu incentivo como músico erudito não veio de lá. Na verdade foi o
meu professor de violino que me virou a cabeça para fazer música(...). Então,
a formação musical veio sim da igreja, agora, o incentivo para seguir carreira
não, no sentido de fazer carreira foi uma coisa que nasceu em mim depois!
(Violinista, 19 anos, está no 4º Ano da Graduação)

As musicistas entrevistadas tiveram toda a formação musical nas igrejas
Presbiteriana Independente e Assembléia de Deus antes de ingressar na universidade, o
que as diferencia dos outros dois entrevistados que também tiveram experiência com
aulas particulares de música fora da igreja. Vejamos o que elas dizem a respeito:

(...) os músicos com quem eu trabalhei na igreja durantes aqueles 10 anos
eram profissionais, eles eram muito bons, essa menina mesmo que me
ensinou a cantar, a Daniele Montuleze, foi minha regente do coro infantil e
do coro adulto, que era ministra de louvor antes de eu assumir, essa menina
foi formada na UEL em Música, o marido dela na época que era baterista e
baixista da igreja também, ele é músico profissional, o guitarrista era
profissional, a pianista também era profissional formada na UEL, então todo
mundo lá tinha uma vivência musical muito poderosa, só eu que não.
(...)
Quando eu entrei na Unicamp, aliás, na entrevista com a minha Profa. de
Canto Regina Machado, foi a primeira coisa que ela me perguntou: ‘Quem
foram seus professores?’
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E aí eu expliquei dessa forma: eu tive uma experiência muito grande com a
música, cantei em bons coros, o fato de eu ter aprendido sempre perto de
profissionais que fazem isso com muita excelência; eu acabei aprendendo
sem querer! Como eu já disse, a igreja me preparou para um segmento, eu
poderia virar cantora gospel (...). (Cantora, 30 anos, está no 4º Ano da
Graduação)
E lá eu fiz aula de música que a igreja oferece, porque tem a banda de sopros
e metais, então eles oferecem a aula e o instrumento e enquanto você estiver
ali você tem que tocar na banda, eles oferecem a aula para você tocar na
banda dentro da igreja. Então, acabei aprendendo teclado lá, e depois de uns
3, 4 anos com o teclado, eu acabei começando a tocar Sax também.
(...) estudava na igreja mesmo com o maestro Junior Vilas Boas, ele é de
Limeira, maestro da banda do SENAI de Limeira, (...) maestro contratado
para dar aula na igreja (...). (Saxofonista, 19 anos, está no 3º Ano da
Graduação)

A respeito dos hinários, eles afirmam o mesmo: são fáceis, de harmonia pouco
elaborada, melodias simples e sua forma é padronizada. No entanto, cumprem para com
o seu papel que é o de possibilitar a participação congregacional através do canto. De
acordo com os estudantes, eles não são muito atrativos para os jovens porque esses
hinos estão muito presos à tradição das igrejas históricas. A compreensão desta
dimensão - conflito geracional - é observada na fala dos jovens contra a tradição,
imobilismo e supervalorização de uma geração sobre a outra.

Então são músicas, para criar ambiente, aquele ambiente sagrado, porque as
igrejas que são históricas como é o caso da Metodista, a Batista, a
Presbiteriana e a Quadrangular, estas igrejas ainda mantém o pé nessa
tradição européia para manter a ordem, para manter a estrutura básica da
igreja, e os hinários também ajudam nisso, eles ajudam a manter essa aura
formal, e também para que todas as pessoas possam cantar (...). Quando a
igreja conta com um rol de membros antigos, de gente mais velha, isso fica
mais evidente ainda, eles querem cantar os hinos, eles acham que Deus está
ali quando eles cantam os hinos, e não quando eles colocam bateria, é quando
tem hinário, quando tem órgão, quando tem o piano e quando canta essas
melodias, e eu acho isso curioso, porque eu já cheguei a ouvir: ‘que esses
hinos é que eram abençoados, e não essas músicas que são escritas por jovens
que a gente nem sabe se amam a Deus’. (Cantora, 30 anos, está no 4º Ano da
Graduação)

Além disso, os estudantes indicam propostas de usos dos hinários de forma mais
adequada e formativa para toda a congregação a partir de arranjos para orquestra e para
bandas, com harmonia e instrumentação mais elaboradas. No entanto, quanto a isso, a
estudante entrevistada aponta o seguinte problema:

(...) o que dá para fazer são milhões de arranjos em cima, por ele ser muito
básico ele te dá milhões de possibilidades de você pegar um hino e fazer
milhões de arranjos em cima dele, colocar formações diferentes, fazer para
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orquestra e fazer para banda, por essa parte é bacana, mas aí tem que ter a
correspondência dos músicos com quem está trabalhando.
Mas aí envolve muitas questões, porque se você pega um hino e faz um
arranjo super bonito, super complicado, aí os músicos não tocam!
(Saxofonista, 19 anos, está no 3º Ano da Graduação)

No primeiro capítulo apontamos um problema com relação aos hinários que aqui
cabe ser retomado: o que é mais relevante, proceder de forma mais criteriosa na
elaboração do texto poético ou musical, ou, ainda, os dois elementos devem ser/são
compreendidos como componentes musicais indissociáveis para uma “boa música”?
Percebemos no estudo anterior que havia uma excessiva preocupação com o
texto poético por parte dos compositores dos hinos sacros. Tal preocupação, como
vimos, remonta as primeiras convenções regionais e interdenominacionais para
estabelecer diretrizes sobre a Educação Religiosa já nos anos 1950, cujas resoluções
foram, entre outras:

(...) na Convenção do Rio de Janeiro DF, de Henriqueta Rosa Fernandes
Braga, que desenvolveu o tema proposto em duas partes:
I.
O poder da música e o seu valor educativo;
II.
A música como fator de educação religiosa;
(...)
No decorrer da segunda parte, considerou a música como fator de educação
religiosa procurando, tanto quanto possível, imprimir cunho prático aos
esclarecimentos e ressaltando a necessidade de tornar a música uma
expressão de fé, com o conseqüente dever de utilizar sempre hinos
apropriados à circunstância, com textos plenamente compreensíveis aos
alunos e músicas verdadeiramente sacras, em tessitura conveniente e
execução convicta e melodiosa. Recomendou, finalmente, o preparo de
coletâneas adequadas ao uso das Escolas Dominicais.85

Ou seja, aqui já encontramos o pensamento objetivo que norteia o ensino de
música

sacra

nas

igrejas

evangélicas,

afinal,

trata-se

de

convenções

interdenominacionais discutindo algo de interesse comum. Tal pressuposto da Educação
Religiosa pretende, portanto, formar fiéis, usando a música como fator educacional, mas
o que se percebe neste ponto de vista é que a Palavra prevalece em detrimento da
Música. De certa maneira, os músicos entrevistados reiteram o mesmo quando
indagados a respeito dos hinários; seu objetivo é de edificação espiritual, com
mensagens especiais e fortes, suas letras são maravilhosas e ensinam pouco
musicalmente e ensinam mais espiritualmente (Cantora, 30 anos, está no 4º Ano da
Graduação).
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Diferentemente do que aponta o regente presbiteriano Parcival Módolo no texto
Música: Explicatio Textus, Praedicatio Sonora, a música dos hinários não é capaz de
“explicar o texto” e “pregar através de sons”. Ou seja, a “boa música” que caracteriza
uma relação de complementaridade indissociável entre Palavra e Música não é uma
relação presente na composição dos hinários, talvez, tal qualidade musical possa ser
retomada através dos arranjos também mencionados pelos entrevistados.
Ao mencionarmos qualidade musical, nos relatos dos entrevistados quando
questionados acerca dos trabalhos musicais realizados por suas respectivas igrejas,
revelam algumas produções musicais mais elaboradas, sobretudo, para a comemoração
de datas festivas no calendário religioso, como: Natal e Páscoa. Assim, eles citam
realizações de cantatas, musicais, concertos sacros, enfatizando a importância desses
eventos não só do ponto de vista religioso e da conversão, mas também do ponto de
vista musical, da qualidade dos eventos organizados e do envolvimento de toda
congregação, como podemos ver a seguir:

Uns seis meses antes quase, a gente começava a ensaiar, a gente quase fazia 2
cantatas por ano, não rolava todo ano, mas quando rolava era uma cantata na
páscoa e outra no natal, o coro era formado por 40 pessoas entre jovens,
adultos e até idosos já tinha vários anos, e o pessoal do canto se mobilizava a
ensaiar as músicas com a regente e eu de ajudante e a gente resolvia quase
tudo, o que a gente queria, todo o repertório, o cenário, o figurino era a gente
que costurava e fazia pizzada para arrecadar dinheiro e comprar as coisas.
Isso tudo o coral, mas a igreja amava porque na noite de natal ela lotava e a
gente ia para o Teatro e lotava de novo, era sempre duas apresentações, e a
gente fazia apresentação no calçadão da cidade que ficava aberto até às 23h e
lotava de gente para ver. (Cantora, 30 anos, está no 4º Ano da Graduação)
(...) esses musicais que eu falei de Páscoa e Natal são coisas bem feitas, que
eu atuando como músico fora da igreja, atuando em orquestra sinfônica e
grupos sinfônicos, são coisas que nem nestes grupos eu via em termos de
refinamento das peças e dos arranjos, da parte teatral, são coisas bem feitas.
(...) inclusive, quando nós vamos para outras igrejas – o pessoal da nossa
igreja é de classe média – mas, quando nós vamos para igrejas bem pequenas,
bem simples, de periferia, depois, no fim, muitos vem falar que nunca viram
uma orquestra ao vivo e boa assim, então, eu acho que isso contribui sim,
especialmente, neste trabalho também fora, quando nós vamos tocar em
outras igrejas. (Clarinetista, 21 anos, está no 5º Ano da Graduação)

Uma questão incorporada ao roteiro, só que tardiamente, visando incorporar ao
fenômeno analisado as relações sociais de sexo (à qual obtive resposta de dois
entrevistados), tratava-se da participação das mulheres tanto na igreja como na música
nela executada, e também no campo da música em geral. De acordo com a estudante
entrevistada que durante um tempo foi regente do Coral e líder do Ministério de Louvor,
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o papel das mulheres na igreja sempre esteve ligado ao departamento infantil e ao
departamento da música, enquanto que no campo da música, sobretudo, na área do
canto, as mulheres sempre foram indispensáveis, o que se observa são poucos homens
cantores.

(...) mas a mulher sempre está ligada a ação social e a música, mas assim: a
música com o coro, a liderança com o Ministério de Louvor também não é
uma coisa muito velha não, porque o homem sempre teve essa coisa de ser o
líder na igreja, aquele versículo que diz que ‘o homem é a cabeça’ é muito
tomado ao pé da letra mesmo, e eu sempre vi isso na minha igreja e também
em outras igrejas, sempre vi que a mulher possui um papel importantíssimo
mas se tivesse salário a mulher sempre iria ganhar menos, se fosse colocar
nessa ordem. Mas a música sempre foi vinculada à mulher na igreja, eu
nunca vi problema nenhum por ser mulher e trabalhar com a música, eu só
acho que foi uma coisa um tanto pioneira na minha geração ter meninas
liderando o grupo de louvor, meninas que eram regentes do coral mas
também lideravam o Ministério de Louvor, e estavam a frente liderando
homens, eu acho que isto é uma coisa que não é tão velha.
(...)Mas o que eu quero falar é que a mulher tem o seu espaço no mercado,
sim, ela tem, no universo da música, claro, ela tem, as vozes femininas são
indispensáveis, hoje em dia não se pensa em canção sem a voz feminina,
tanto quanto a voz masculina, aliás, eu digo hoje que existe uma produção em
massa de cantoras e pouquíssimos cantores, a gente vê músicos que cantam
às vezes (...). (Cantora, 30 anos, está no 4º Ano da Graduação)

Esta questão é sem dúvida importante para este trabalho, e precisa ser
incorporada em pesquisas futuras. Há diferenças marcantes entre cada igreja, como
vimos na epígrafe que dá início a essa discussão, na Assembléia de Deus as mulheres
casadas atuam em um grupo restrito, o grupo das irmãs, o que é uma forma de
segregação. Ainda sobre isso, o estudante entrevistado diz o seguinte:
(...) acerca da participação das mulheres na igreja e na música, não acredito
que haja grande diferença pelo fato de serem mulheres. Sei da existência de
certas denominações cristãs que diferenciam o trabalho, e em particular
para o nosso caso o trabalho na parte musical da igreja, entre homens e
mulheres, proibindo estas últimas de atuarem ou restringindo-as a
somente algumas áreas. Para mim isto está absolutamente errado e entra em
total desacordo com aquela que julgo ser a verdadeira doutrina cristã, e eu
particularmente jamais faria parte de alguma denominação que assim o faz. A
meu ver, contanto que haja interesse em servir com o seu melhor, não há
qualquer diferença (positiva ou negativa) entre a atuação de um músico ou
uma musicista cristã. (Clarinetista, 21 anos, está no 5º Ano da Graduação,
grifo da autora)

Por fim, encerro este segundo movimento, enfatizando o quão fundamental foi a
realização das entrevistas para a compreensão acerca dos trabalhos musicais realizados
pelas igrejas evangélicas já citadas atualmente. Ainda que sejam impressões singulares e
isoladas, quando analisadas em seu resultado final, relacionadas entre si e com o estudo

57

bibliográfico continuo e simultâneo revelam um incrível potencial analítico sociológico.
Com a fala a seguir que, a meu ver, resume a real função do trabalho musical nas igrejas
evangélicas, concluo finalmente.

(...) por mais que não na minha igreja, mas na música erudita, ela vem sendo
muito divulgada, por igrejas menores, às vezes por igrejas até maiores que
usam grupos de células como Congregação Cristã e Assembléia de Deus, eles
proporcionam esse trabalho, eles apresentam. Então, quando uma criança
nasce, ela já conhece o violino, ela já conhece alguns instrumentos de sopro.
Até para você ter às vezes uma integração social dentro da igreja você precisa
fazer uma dessas coisas, então, o jovem se sente atraído, por exemplo, para
fazer amizade com tal pessoa ou para conversar com tal pessoa um dos
caminhos é a música, e geralmente já é o caminho mais interessante, porque
você tem outros caminhos que para um jovem, para uma criança, não é tão
chamativo quanto à música. (Violinista, 19 anos, está no 4º Ano da
Graduação)
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3º MOVIMENTO: FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: CONTRIBUIÇÕES DA IGREJA
EVANGÉLICA E DA UNIVERSIDADE

“O trabalho do artista é frequentemente analisado
privilegiando-se sua performance ou obra, expressões
resultantes de processos de trabalho que possibilitam
interpretação e a criação. No entanto, as relações de
trabalho e profissionais, implícitas nesses processos, são
pouco analisadas e contextualizadas. A obra é revelada e
a organização do trabalho que a elabora é silenciada,
embora se inscreva em múltiplas relações sociais, tais
como classe, gênero, etnia, geração. Como se formam e se
profissionalizam os artistas? Como se inscrevem no
mercado de trabalho? Quais relações sociais estabelecem
na realização do trabalho e no desenvolvimento das
carreiras artísticas? Quais contradições e ambigüidades
podem ser observadas em uma análise sociológica sobre
as distâncias entre as formas manifestas de trabalho e sua
essência?” (SEGNINI, 2006, p.321)
As perguntas elaboradas por Segnini nesta epígrafe inspiram a discussão que
pretendemos iniciar. Estamos falando de jovens músicos e musicistas que tiveram o seu
primeiro contato com a música a partir de uma igreja evangélica, a princípio como
vínculo e integração social no espaço religioso e posteriormente no intuito de
profissionalização. Cabe aqui destacar que somente as musicistas entrevistadas não
tiveram oportunidade de fazer aulas particulares fora da igreja, diferentemente dos
músicos entrevistados que vivenciaram também esta experiência antes do ingresso na
universidade.
De forma comum, observamos na trajetória profissional desses músicos:
conflitos familiares e falta de apoio inicial a sua escolha profissional. No caso das
musicistas, somaram-se a esses fatores: conflitos com a instituição religiosa (entre
outros fatores que culminaram com suas saídas das respectivas igrejas), dificuldades
financeiras e conflitos emocionais.
Em meio a isso, os estudantes entrevistados revelam singularidades em seu
processo de formação e profissionalização, destacando de forma positiva e até
diferencial perante os demais estudantes o vínculo entre a experiência musical e a igreja,
vejamos seus relatos:
Quando eu entrei na Unicamp, aliás, na entrevista com a minha Profa. de
Canto Regina Machado, foi a primeira coisa que ela me perguntou: ‘Quem
foram seus professores?’, é a mesma pergunta para todo mundo, e eu falei:
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‘De quê?’, ela disse ‘de canto’, e eu disse que não tive professor de canto, e
dei o nome da Daniele Montuleze que era regente do coro do qual eu
participava, ela me deu muitas dicas, mas nunca chegou a me dar aula de
canto formal. Eu sempre aprendi na base empírica, na base da experiência e
da imitação, eu via alguém cantando e reproduzia, e como eu tinha muita
facilidade para mudar o timbre eu acabava aprendendo de tanto imitar. E ela
se espantou muito: ‘Mas como? Você canta!’, em comparação com outras
cantoras que estão lá no 2º ano com menos experiência do que eu e que
fizeram aula de canto. (Cantora, 30 anos, está no 4º Ano da Graduação)
(...) lá (Igreja do Nazareno Central) me possibilitou como eu falei, meus
primeiros contatos de palco, de tocar para o público foram todos lá, até
porque a igreja que eu freqüento em cada culto a média é de 3 mil pessoas,
então nenhuma orquestra fora de lá que eu toquei eu tive um público de 3 mil
pessoas. (Clarinetista, 21 anos, está no 5º Ano da Graduação)
Na verdade, eu nunca fiz conservatório, eu nunca fiz uma aula separada de
teoria, graças a Deus eu tenho um ouvido muito útil, então, quando eu
cheguei no vestibular, na prova prática e o professor falou: ‘Vocês vão ter
que analisar intervalos’, eu nunca tinha ouvido falar a palavra intervalos
nesse sentido musical, e quando ele falou: ‘do Dó ao Sol quinta justa’, a
primeira coisa que eu fiz foi contar: ‘Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, quinta!’, aí eu
entendi.
(...)
Então, na prova eu acabei não tendo problemas. Isso me favoreceu também
na prova de solfejo, que eu tive uma facilidade maior para fazer, e na prova
de violino, que na verdade foi só a única coisa que eu estudei, enquanto
outros alunos estudavam, preparavam-se para a prova teórica, para a prova de
solfejo. (Violinista, 19 anos, está no 4º Ano da Graduação)

Ao mesmo tempo, quando foram questionados acerca de suas experiências
profissionais proporcionadas pela igreja evangélica e pela universidade, eles a
apresentam como relevantes na igreja, entretanto, divergem quanto ao ponto de vista
delas não serem compreendidas pela igreja como “prestação de serviços”86 ou ainda
“relação salarial”, ambas com mesmo caráter improdutivo já que neste caso não se
estabelece a venda de força de trabalho como mercadoria, ou seja, não é uma relação
absorvida pelas formas capitalistas de produção:
Bom, na igreja, se você entender por profissional ganhar o dinheiro na troca
por tocar, não! Lá nunca ganhei nada, muito pelo contrário, a gente gasta o
que for preciso para ir lá tocar, combustível e essas coisas, lá nunca ninguém
pagou nada.
(...) agora ganhar dinheiro em troca foi só fora da igreja, foi só depois que eu
comecei a faculdade, que eu comecei a fazer cachês em orquestras, na própria
Orquestra da Unicamp, dar aulas... Eu comecei digamos assim a viver de
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A caracterização marxista dada por Juliana Coli sobre o trabalho do cantor, no exercício de atividade
autônoma, o que se configura como prestação de serviços é esclarecedora: “Podemos dizer, no limite, que
esse trabalho é ‘improdutivo’ porque: 1) não está no processo imediato de produção e valorização do
capital, sendo externo da esfera da produção; e 2) não configura a venda da força de trabalho, mas a
venda do próprio trabalho, estabelecendo uma relação que – no imediatismo do processo de circulação do
capital de troca de valores de uso – significa troca de trabalhos objetivados entre vendedores de
mercadorias. Aqui, o dinheiro não se converte em capital por trabalho vivo, mas conta a atividade do
serviço prestado.” COLI, 2006, p.311
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música, a ganhar por tocar, mas foi só na faculdade isso. (Clarinetista, 21
anos, está no 5º Ano da Graduação)

(...) eu sempre tratei como profissão a música na igreja, e eu ia pra lá, o culto
começava às 19h30 e eu estava lá às 17h todo domingo, todo sábado,
domingo de manhã, domingo a noite, quarta-feira, sexta-feira e sábado, toda
a semana o ano inteiro, eu ia pra lá e entrava na salinha de música, eu ia
arrumar partitura, eu ia colocar as músicas na ordem, eu ia limpar
instrumento, eu ia limpar a sala, eu levava tudo aquilo com tanta seriedade, e
eu vi amigos meus músicos saindo de lá porque tinham família para cuidar e
eles precisavam viver de música tocando fora porque a igreja não
remunerava. E eu acho que essa é a maior crítica que tenho por muitas igrejas
hoje, de entenderem que o Ministério de Louvor por ser um Ministério,
sinônimo de serviço para Deus, tem que ser gratuito! Mas se a pessoa se
dispõe a trabalhar integralmente com isso, tempo integral, é como o
Ministério do Pastorado, é como um Ministério qualquer dentro da igreja,
como um zelador da igreja, ela precisa viver, ela precisa ganhar (...)
Hoje em dia na minha igreja é diferente, eu estava falando da década de 1990
ainda, do século passado, hoje em dia, essa igreja paga um salário para uma
pianista porque ela vem de outra cidade para tocar, e é a mesma pianista que
chegou a estudar fora, e ela recebe para dar aula, é mais uma ajuda de custo,
isso começou a mudar. Eu sei que aqui em Campinas algumas igrejas pagam
salário para os músicos, e quando eu fiquei sabendo disso eu enlouqueci e
imaginei: ‘gente é isso!’, mas como isso não é uma idéia difundida, como que
não é? (Cantora, 30 anos, está no 4º Ano da Graduação)

Os músicos da igreja são compreendidos como profissionais, o que eles realizam
na igreja e fora dela é trabalho, independentemente desta visão conviver com outros
tratamentos enraizados na religião, tais como: vocação artística, dom e talento, pois há
inegáveis relações de trabalho e sobrevivência presentes. Além disso, observamos nos
relatos de alguns entrevistados que a relação salarial aparece com a contratação de um
professor de música pela igreja ou maestro/regente.
Já sobre as relações sociais no trabalho e desenvolvimento na carreira, no âmbito
das entrevistas realizadas temos dois campos da música que apresentam características
distintas ainda que se observem similitudes, sobretudo no mercado de trabalho: campo
da música popular e música erudita. Além disso, são áreas de atuação que possuem
diferenças: Canto Popular, Instrumentista Popular (Saxofonista) e Instrumento Erudito
(Clarinetista e Violinista).
No entanto, estamos falando do músico profissional, ainda em formação, mas
com alto grau de qualificação, em contínuos e ininterruptos processos de estudo. O que
já o exclui da esfera do artista “descoberto”, ou melhor, do artista como produto
vendável produzido por um tecnocrata, o produtor musical. Dessa forma, estamos
falando de uma mesma categoria profissional.
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Então acho que é isso, o mercado está aí para os bons músicos, o mercado
musical mesmo, e não só para os bons músicos, eu acho que para os bons
músicos que conseguem de alguma forma entrar nesse mercado por meio de
um produtor, as vezes por meio de si próprio conseguem ali aproveitar uma
oportunidade de entrar ou as vezes fazem o seu próprio merchandising muito
bem.
(Muitas cantoras, e todas muito parecidas) Nesse ponto os cantores também
estão em prejuízo, a não ser que eu vá trabalhar de backing vocal. Eu vou
fazer o quê? Como eu vou acompanhar um cantor famoso? Fazer o que, eu
vou ser backing, vou ser holding então! O instrumentista não, ele tem mais
rotatividade, agora o cantor ou você faz sucesso ou não faz, ou você encontra
a tua ou não encontra, é isso. (Cantora, 30 anos, está no 4º Ano da
Graduação)
Então, eu acho que o grande desafio para nós que estamos nos formando na
faculdade de música agora, é pegar essa onda que está em crescimento e nós
levarmos isso adiante, eu acho. Então, eu sempre busquei formar os meus
grupos, grupos de câmara, quintetos, quartetos e tocar produzindo cultura por
aí, porque se nós ficarmos dependendo só do governo, porque a parte cultural
no Brasil por muito tempo dependeu muito do governo, as orquestras sempre
foram bancadas pelo governo, pelas prefeituras e tal, sempre teve esse
vínculo muito forte, e eu acho que agora o bacana é ficar atento a esse lance
de se desvincular um pouco do governo, das instituições, e correr atrás,
formar nosso grupos, formar bandas. (Clarinetista, 21 anos, está no 5º Ano da
Graduação)
(...) (Sobre os casamentos) os outros vêm através de agências as quais eu
tenho contato então eles me ligam. (...) eu penso muito num grupo de câmara,
que eu acho que é a maior realização, eu adoro tocar com poucos músicos,
com dois, com um pianista só, com cinco, eu acho que a sua parte se torna
muito mais importante. (Violinista, 19 anos, está no 4º Ano da Graduação)

O que há de comum nessas falas? Primeiro, há um desejo de realização musical
através do trabalho autônomo, eles almejam um nicho, um espaço no mercado de
trabalho artístico em que possam contar com condições de trabalho estáveis. Segundo,
encontra-se presente a figura do agenciador-intermediário, na forma agência ou do
produtor musical, que nas palavras de Coli, compra a força de trabalho do músico e a
vende ao consumidor, extraindo, desse processo, lucro87, o que não encerra uma relação
pura de prestação de serviço autônoma. Ainda cabe um destaque na fala do clarinetista
que, quando questionado sobre o seu sonho profissional, revela: “o que eu sempre quis
foi tocar numa grande orquestra, como a OSESP (...)o que eu sempre quis é tocar ali
num naipe de orquestra, tocar sinfonias, os repertórios de orquestra, os repertórios
novos do século XX, é o que eu sempre quis e venho buscando.” Percebe-se então, uma
contradição, por um lado uma descrença nesta dependência do setor cultural com
relação ao setor público, e por outro lado o desejo de realizar-se profissionalmente como
87

COLI, 2006, p.312.
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músico de orquestra, assalariado, ou seja, como possivelmente funcionário público ou
funcionário de uma fundação.
Outro ponto a ser explorado são os efeitos da competitividade no mercado de
trabalho artístico e a falta de organização dos músicos frente aos problemas que atingem
sua categoria profissional – cabe aqui destacar a polêmica relação entre os músicos e o
Sindicato dos Músicos do Estado de São Paulo e a Ordem dos Músicos do Brasil88 – e
como estes fatores são interpretados de maneiras distintas.
Eu acho que concorrentes a gente tem em qualquer tipo de emprego, qualquer
tipo de empresa, se a gente quer subir, se a gente quer fazer algo que é
reconhecido, a gente vai encontrar dificuldades de todo jeito e vai ter que
fazer o nosso serviço bem feito. Eu acho que é um incentivo até meio cabal
se você pensar assim ‘se eu não fizer bem isso eu não vou ter emprego’, mas
é um incentivo. Então, se você pensa assim ‘hoje, eu não vou estudar’, ai
você lembra ‘se hoje você não estudar e amanhã você não estudar, no final de
semana você já vai ter uma defasagem’, e ai por diante, e no final das contas
você não vai ter o que você quer. Então, as vezes por medo de não ter, por
medo do futuro na verdade, a gente acaba estudando no presente para se
garantir, então, eu acho que é importante sim esta jogada. Por mais que a
música não seja só medo do futuro, seja também o prazer de tocar, mas eu
acho que ele é muito importante, este medo é muito importante para o estudo
diário(...). (Violinista, 19 anos, está no 4º Ano da Graduação)
(Sobre o mercado de trabalho na música) No geral, pequeno. Realmente
pequeno, com muito músico. Mas, na verdade, não é pequeno em si, ele é
mal estruturado, porque a maioria dos músicos não são unidos.
(...)
Só dizem que na música é difícil, mas ninguém quer fazer nada para mudar!
(Saxofonista, 19 anos, está no 3º Ano da Graduação)

Quanto à universidade, eles a reconhecem como espaço de amadurecimento
pessoal e profissional. Porém, suas visões são singulares quanto as contribuições desta
para a formação profissional, por conta dos interesses e aspirações também serem
diversos. Seus relatos são bastante elucidativos, vamos a eles:

Falando da Unicamp, olha especificamente ela não é um Conservatório, ela é
uma Universidade, então ela não forma um músico executor de música,
forma mais um musicólogo, nem forma musicólogo no termo strictu sensu,
mas ela forma pessoas que pensam a música, teóricos razoável, não tão bom
assim, pessoas que pesquisam música e que sabem falar sobre música e que
também tocam, mas pela grade que a gente tem no curso é muito difícil, não
forma. Os músicos que saíram daqui muito bons instrumentistas e cantores,
eles já eram quando eles entraram e posso citar aqui “n” nomes, eu vou sair
da Unicamp uma boa cantora, e eu já era boa, e eu gostaria de sair uma
excelente cantora, mas não vai acontecer, eu vou sair melhor do que eu
entrei, vou sair mais versátil, eu entrei cantando um repertório de louvor de
88

Liliana Segnini apresenta uma discussão muito aprofundada a este respeito nos relatórios de pesquisa
enviados à FAPESP, sobretudo, no terceiro e quarto anos da pesquisa intitulada: Trabalho e Formação
no Campo da Cultura: professores, músicos e bailarinos. São Paulo, Projeto de pesquisa FAPESP,
mimeo, 2003/2007, Processo 2003/04023-3.
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igreja e estou saindo cantando vários repertórios. (Cantora, 30 anos, está no
4º Ano da Graduação)

Já aqui na Universidade, tem sempre alguém precisando de algum violinista
para fazer uma orquestra aqui e ali, um cachê aqui e ali, então, isso abre
portas, mesmo porque quando você fala ‘eu estudo Música na Unicamp’, as
coisas mudam para você, por exemplo, se você tem um concorrente que é só
aluno de tal conservatório enquanto você está fazendo uma graduação, então,
se a principio a pessoa não ouviu nenhum dos dois ela vai escolher o que ela
acha mais sólido, que no meu ver é a graduação. (Violinista, 19 anos, está no
4º Ano da Graduação)

Uma área que eu tenho investido é na área acadêmica, tentar mestrado (...).
(Clarinetista, 21 anos, está no 5º Ano da Graduação)

Por fim, o que tentamos fazer neste e nos demais movimentos que compõem esta
análise, foi oferecer maior protagonismo aos próprios atores que apresentam por si as
formas abstraídas para análise, sendo assim, elencamos a pessoa religiosa como material
de estudo tal como a maneira como ela vê o mundo, o experimenta e constituí. Tal
metodologia de estudo é utilizada por Georg Simmel89 em sua sociologia das religiões,
o que se difere do tipo ideal weberiano.
Outro elemento que deu consistência a essa opção metodológica é a adoção
daquilo que Simmel chama de “lógica da psicologia”, ou seja, diferentemente de Weber
que optou por uma análise histórica e comparativa da religião (entre o ocidente e
oriente), Simmel se deteve das relações sensoriais que ajudam a entender as evoluções
históricas das idéias religiosas.
Assim podemos inferir que, as interpretações apresentadas acerca do processo de
formação e experiência profissional estão diretamente ligadas ao convívio social desses
músicos: familiar, religioso e universitário. E até que, alguns valores por eles
defendidos, como: descrença no governo (setor público) e competitividade, nada mais
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George Simmel (1858-1918), intelectual da Sociologia pouco conhecido e traduzido no meio
acadêmico brasileiro, de origem judia e nascido em Berlim, esteve junto aos principais teóricos de seu
tempo, Max Weber e Ferdinand Tönnies com os quais fundou a Sociedade Alemã de Sociologia. Sua
experiência religiosa teve influência do catolicismo por parte do pai e protestantismo por parte da mãe,
sob o protestantismo se casou e somente no fim de sua vida assumiu as raízes judias. Adepto de uma
escrita ensaística para a produção de sua teoria sociológica, assim ele dialoga mais livremente com a
filosofia, antropologia e psicologia, apresentando referências plurais como: Kant, Nietzche e
Schopenhauer. Além disso, a maneira como o autor concebe a sociedade – nas relações macro e micro
que é possível ver, inclusive, a influência sobre os sociólogos, Pierre Bourdieu e Norbert Elias - está
intimamente ligada a sua sociologia da religião, o que faz da obra Religião uma leitura fundamental.
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são do que crenças cultivadas pela ordem social capitalista e difundidas por suas
respectivas igrejas como veículo de reprodução.
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CAPÍTULO 4:

SOCIOLOGIA DA MÚSICA E SOCIOLOGIA DAS RELIGIÕES: UM
DIÁLOGO POSSÍVEL
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Pretendo desenvolver nesta parte do trabalho, algumas relações entre
religiosidade evangélica e a prática musical, num intuito de evidenciar a profícua
possibilidade de diálogo entre as Sociologias da Música e da Religião, como sub-áreas
da Sociologia. Para tanto, as referências teóricas weberianas bem como as obras
historiográficas da música possibilitaram melhor compreensão das observações
realizadas, entrevistas e questionários.
A tese de Waizbort à propósito da análise weberiana em Os Fundamentos
Racionais e Sociológicos da Música, compreende que música e religião inserem-se no
amplo recorte da cultura, e também entende que o conjunto de textos que mais se
identifica a este fragmento de sociologia da música seriam os Ensaios Reunidos de
Sociologia da Religião90. Podemos aqui então admitir tal tese e acrescentar uma
discussão no âmbito da Sociologia da Música, para trazer questões relevantes a esta
pesquisa.
A partir disso, afinal, entende-se que a religião se faz presente nas mais variadas
dimensões da realidade, determinando modos de vida, e a música faz o mesmo só que
de forma diferenciada – respeitando sua natureza - e mais restritamente. Ou seja, a
indagação para nós colocada é a seguinte: a música e a religião enquanto componentes
culturais na formação de músicos, o que expressam sociologicamente? Os pontos para
compor uma possível resposta a tal indagação, partirão do seguinte pressuposto que
marca o processo histórico de racionalização da música ocidental: a música como
acessório à religião, reiterando os valores religiosos, e a música autonomizada e
racionalizada, com valores próprios e desatrelada da religião, reiterando Weber. No
entanto, para este momento, é possível selecionar alguns aspectos investigados por
Weber a respeito da harmonia de acordes e a notação musical moderna como
característica de uma música ocidental racionalizada.
Para nós, tal aspecto é relevante, pois a racionalização cultural só é possível a
partir da ciência e técnica modernas, da arte autônoma e da ética fundada por princípios
da religião, de acordo com Weber. Contudo, para Weber, a racionalização da música só
se dá a partir de um estado já racionalizado da própria sociedade, ou seja, a partir do
momento que a música se desatrela de fins práticos como, por exemplo, à serviço de
valores outros (como o do culto e/ou do mecenas), e passa então a racionalização dos
próprios
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composicionais, da harmonia de acordes etc). Mas, até chegar a tal música racionalizada
harmonicamente, como peculiar à música moderna ocidental91, ele descreve e analisa o
processo de racionalização da música por minúcias, da Grécia Antiga até Wagner e
Liszt (compositores de seu tempo). Para tanto, aqui cabe o seguinte texto tardio de
Weber, selecionado por Waizbort:
O ouvido musical era antes desenvolvido aparentemente de modo mais
apurado em outros povos do que atualmente entre nós; em todo caso não o
era menos apurado. Diversas espécies de polifonia difundiram-se por toda
Terra; a colaboração de uma pluralidade de instrumentos e também o
descante encontram-se em outros lugares. Todos os nossos -intervalos
sonoros racionais eram também conhecidos e calculados em outras partes.
Mas a música harmônica racional: - tanto o contraponto como a harmonia de
acordes - , formação do material sonoro sobre a base dos três acordes de três
sons com a terça harmônica; nosso cromatismo e enarmonia interpretados
não em termos de distância, mas harmonicamente, de forma racional, desde a
Renascença; nossa orquestra com seu quarteto de cordas como núcleo e
organização dos conjuntos de sopros; o baixo contínuo; nossa notação
musical (que possibilitou inicialmente a composição e execução das
modernas peças musicais, e assim em geral sua existência duradoura e
completa); nossas sonatas, sinfonias, óperas – embora haja, nas mais diversas
músicas, música de programa, pintura musical, alteração sonora e
cromatismo como meio de expressão – enquanto expediente de todos os
nossos instrumentos básicos: órgão, piano, violino; tudo isso existe apenas no
Ocidente.92

Ou seja, além de atribuir grande importância para a racionalização dos meios
musicais - o temperamento como condição para a existência de uma moderna música
acórdico-harmônica e avanço técnico dos instrumentos musicais93 – ele considera
também a racionalização cultural como grande precursora para uma nova maneira de se
conceber a música na sociedade. E de acordo com Módolo, tais mudanças se tornam
factíveis a partir do séc. XIX:
A arte, em geral, e também a música, torna-se produzida e destinada em
função, ou pelo menos, a partir daquele a quem poderíamos chamar nova
burguesia intelectualizada. Só que essa nova classe sócio-cultural vinha com
as mais diferentes exigências e pretensões, e eventualmente com estranhas
reivindicações, freqüentemente de gosto extremamente duvidoso.
No caso da música, a fabricação em série e o consumismo exarcebado
multiplicam a produção de instrumentos, especialmente a do piano, e de
partituras musicais, como nunca antes. Surgem grandes salas de espetáculos e
de concertos musicais – não mais particulares, construídas nos grandes
palácios – agora públicas. A ópera e o bel canto atingem seu apogeu
romântico, para, algum tempo depois, conhecer seu declínio.94
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Afinal, Weber entende que a música do Oriente é racionalizada de modo não harmônico, isto é,
melodicamente e de acordo com a distância. WEBER, Max. Os fundamentos racionais e sociológicos
da música. São Paulo: Edusp, 1995, p.77-78.
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Max Weber, “Vorbemerkung”, op. cit., p.2 (trad. bras. p.2). In: WEBER, Max. 1995, p.37.
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Para tornar mais claro o que foi o processo de racionalização e autonomização
da música, nos remeteremos há alguns fatos históricos, mas de maneira sucinta, sem
entrar numa discussão mais historiográfica acerca dos períodos que atravessam a
história da música.
Podemos classificar essa racionalização gradual, passando da Idade Média até o
período que a música alcança valores próprios, tal marco é identificado a partir de
Beethoven.
O início desse processo certamente se dá com a padronização e desenvolvimento
da escrita musical, o que se convencionou em notação musical95. O papel de Guido D’
Arezzo por volta do ano 1000 foi sem dúvida determinante sobre isto96. O papel das
igrejas católicas também foi central sobre a reprodução e preservação desse material
realizado por monges copistas até a criação da imprensa por Gutenberg (1398-1468),
em 1454.
Dois movimentos históricos contemporâneos entre si e posteriores a isso tiveram
relevante e distinta importância para o desenvolvimento racional da música, são eles: a
Reforma e a Contra-Reforma. A Reforma de Lutero (1517) inaugura a canção coral no
serviço religioso protestante, dando voz a congregação na execução de corais em língua
materna ou como composição coral polifônica a cargo do coro97. E com a ContraReforma (século XVI), o Concílio de Trento estabeleceu um padrão para as obras
musicais que resultou numa edição reformulada do cantochão98, a Editio Medicea de
1614, o que foi reformulado somente em 1905 com a Editio Vaticana mantendo a
tradição romana e medieval99. A repercussão que cada movimento pôde promover no
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“A notação musical procura fixar a música por escrito. Traduz os diferentes parâmetros da música
através de diversos meios: a altura e a duração dos sons são representados pela altura e forma das notas; o
andamento, a intensidade sonora, a expressão, a articulação, etc. mediante sinais e palavras adicionais, as
quais, no entanto, na maior parte dos casos ainda estão ausentes na notação anterior a 1800.” MICHELS,
2003, p.67.
96
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tratado de Boécio, foi o manual mais copiado e lido na Idade Média.” SADIE, 1994, p.395.
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cantochão: “O canto monofônico e em uníssono, originalmente sem acompanhamento, empregado em
liturgias cristãs. A palavra refere-se particularmente aos repertórios com textos latinos, i.e., os das
principais liturgias cristãs ocidentais (AMBROSIANO, GALICANO, MOÇÁRABE e GREGORIANO),
e, num sentido mais restrito, ao repertório do canto gregoriano, o canto oficial da Igreja Católica
Romana.” SADIE, 1994, p.166.
99
MICHELS, 2003, p.185.
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decorrer dessa história é a de que na tradição musical protestante houve maior espaço
para participação popular na composição musical, com relação a tradição musical
católica que promoveu tal abertura somente em meados de 1960.
No decorrer da Idade Média, se deu o desenvolvimento da polifonia100, um novo
marco para a racionalização da música. E este desenvolvimento só foi possível porque
já havia uma notação musical avançada. Essa polifonia ficou cada vez mais rebuscada e
intelectualizada, e sua ferramenta estética, o contraponto, alcançou seu auge com Bach,
que conseguiu trabalhar de forma a amalgamar duas linguagens na realização do
contraponto, o modalismo101 e o tonalismo102.
Com relação a música instrumental, durante a Idade Média e Renascença, foi
predominante a execução solista (nos agrupamentos de música de câmara) mesmo que
em conjuntos musicais mais numerosos, os instrumentos de sopro tinham maior
notoriedade, no entanto, não existiam composições instrumentais, executavam-se
instrumentalmente obras vocais.103 Os arranjos vocais, bem como os de instrumentos
melódicos, tinham maiores possibilidades em sua execução, predominando até a
Renascença. Os instrumentos de teclas tinham várias limitações, decorrentes de
problemas de afinação, desencadeados pela afinação fixa. Essas limitações serão
superadas com o desenvolvimento de diversos sistemas de temperamento104.
Porém, concomitantemente ao desenvolvimento da polifonia foram aparecendo
instrumentos musicais aprimorados, o que se torna mais perceptível na Renascença. O
instrumento básico presente na igreja era o órgão, em alguns momentos, acompanhado
por instrumentos de sopro e/ou cordas. Já a música especificamente instrumental irá
100

polifonia: “Termo derivado do grego, significando ‘vozes múltiplas’, usado para a música em que
duas ou mais linhas melódicas (i.e., vozes ou partes) soam simultaneamente. Distingue-se da monofonia
(‘voz única’, para a música uma só linha melódica) e da homofonia (‘vozes compatíveis’, para a música
cuja melodia é acompanhada no mesmo ritmo por outras vozes ou partes.” SADIE, 1994, p.733.
101
modal: “Termo para música baseada em um modo, ao invés de uma escala maior ou menor. Na
tradição ocidental, aplica-se basicamente à música que utiliza os modos eclesiásticos da Idade Média e do
Renascimento (...).”SADIE, 1994, p.612.
102
tonalidade: “Termo que designa a série de relações entre notas, em que uma em particular, a’tônica’, é
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ao XX. Nesse sistema, diz-se que a música tem uma determinada tonalidade quando as notas
predominantemente utilizadas formam uma escala maior ou menor; a tonalidade é a da tônica, ou nota
final dessa escala, e é a maior ou menor segundo as alturas das notas que a escala abrange. ‘Tonalidade’
também tem implicações mais amplas, especialmente no que diz respeito às relações funcionais de outras
notas e acordes com a tônica.” SADIE, 1994, p.953.
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MICHELS, 2003, p.65.
104
temperamento: “Afinação de uma escala em que todos ou quase todos os intervalos resultam
ligeiramente imprecisos, porém sem que fiquem distorcidos. O temperamento igual em que a 8ª é dividida
em 12 semitons uniformes, é o padrão no Ocidente hoje em dia, exceto entre especialistas em música
antiga. Os temperamentos são necessários sobretudo porque as consonâncias da harmonia triádica – 8ºs,
5ªs e terças – são em muitos casos incompatíveis com os intervalos naturais.” SADIE, 1994, p.938.
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aparecer na prática de conjunto, como coros puramente instrumentais ou danças, em
especial, num contexto profano, como música executada em palácios. Os títulos
sinfonia, sonata (ainda sem especificação do ponto de vista histórico dos gêneros e
formas) e fantasias, bem como obras puramente vocais, eram executadas pelos consorts
instrumentais do século XVI-XVII, na combinação de instrumentos de mesma família
ou não, cabe mencionar também que a primeira orquestra de que se tem notícia é de
1607105, porém tais formações musicais não se faziam presentes na igreja. Tal dado é
importante, pois nos permite verificar que a música especificamente instrumental teve
espaço para seu desenvolvimento como música profana, no entanto, esta não era ainda
autonomizada plenamente e estava socialmente sob a dominação do mecenas.106
Cabe mencionar ainda que do ponto de vista da estética musical, para
compreender o delineamento da civilização musical do nosso mundo, sua maneira de
conceber e fazer música, é preciso concebê-la como característica do ocidente e do
cristianismo. Por isso, é possível afirmar que praticamente até o século XVII, a música
instrumental pura teve uma existência marginal, afinal, o que predominou até então foi a
música sacra em sua modalidade vocal, na qual a música tem por intuito assumir as
características significativas da palavra, a precisão em apresentar os objetos de fé e os
sentimentos religiosos. Embora, a palavra tenha a pretensão de assumir a liberdade
alusiva da música, seu lirismo e livre desdobramento na intensidade expressiva
melódica, conforme reitera Adorno, algo especificamente musical não convém aos
preceitos religiosos107:
«a música tende para uma linguagem sem intenções [...] A música sem
pensamento, o mero contexto fenoménico dos sons, seria o equivalente
acústico do caleidoscópio. E, ao invés, essa, enquanto pensamento absoluto,
deixaria de ser música e converter-se-ia impropriamente em linguagem»108

Por fim, do ponto de vista técnico da racionalização dos meios musicais, a idéia
de temperamento foi sendo cada vez mais estudada e desenvolvida, o que colaborou
para a compreensão mais vertical da música, ou seja, o desenvolvimento da harmonia.
Um dos teóricos da harmonia, que começou a caminhar em concordância com o
crescente significado do acorde na harmonia triádica foi Gioseffo Zarlino (1517-90),
mestre de capela e organista, que compunha a chamada Escola veneziana de música
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instrumental desvinculada da música vocal católica.109 Já sobre as contribuições teóricas
para o desenvolvimento do temperamento estão ligadas aos irmãos Silberman (meados
do século XVIII), ambos construtores de órgãos, Werckmeister (1686-87),
Tartini/Valloti (1692-1770 e 1697-1780, respectivamente) e Kirnberger (1721-1783).110
Ou seja, a partir do barroco se têm o aprimoramento dos instrumentos de tecla
diretamente associado ao desenvolvimento do temperamento. Através dessa
transformação, esses instrumentos passam a ter papel central no desenvolvimento da
música, e também no seu processo de racionalização, por permitirem ao seu executante
(muitas vezes também compositor e vice-versa) tocar diversas vozes simultaneamente,
tendo então um entendimento diferenciado da música. Desde então, percebemos que o
trabalho dos compositores esteve quase que estritamente associado a prática de um
instrumento de teclas. Cito então alguns compositores, de diferentes momentos da
história da música: Johann Sebastian Bach, Carl Phillip Emanuel Bach, Telemann,
Leopold Mozart, Wolfang Amadeus Mozart, Haendel, Beethoven, Schubert, Chopin,
Debussy, Ravel, Wagner, Prokofiev, entre outros.
E por que do ponto de vista da racionalização cultural temos o marco do
desatrelamento da música de valores outros, como a religião, inaugurando uma nova
forma de concebe-lá socialmente com Beethoven? O mercado de música e suas
instituições correspondentes já estavam constituídos. A organização de concertos para
um público consumidor, e as atividades editoriais na venda de músicas de compositores
conhecidos, mediante adiantamentos, já se encontravam em estágio desenvolvido, de
acordo com Elias (1995).
Enfim, foi preciso retomar todos esses fatos para que possamos reiterar que a
música ocidental faz parte historicamente de rituais religiosos e em meio a esta situação
pôde se desenvolver como campo artístico autonomo. Além disso, as igrejas se valeram
historicamente da música como instrumento para inculcação da doutrina e conversão.
Cabe mencionar que no primeiro capítulo já foi feita uma sistematização do
estabelecimento da música sacra evangélica no Brasil por meio do trabalho missionário
de igrejas evangélicas até hoje estabelecidas contando com grande número de fiéis. O
histórico das principais igrejas destacadas por Braga (1961) foi analisado a partir do
século XIX.
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O intuito agora é compreender como as religiões eticamente orientadas pelo
ascetismo no mundo, algo característico das religiões reformadas de origem puritana e
calvinista, revelam em suas resoluções ou tensões para com o mundo as relações do
homem para com as várias esferas de valores sociais (econômico, político, estético,
erótico e intelectual), em especial, a relação social afim ou em tensão com a expressão
artística musical.
Para tanto, Weber oferece grande contribuição no texto Rejeições Religiosas do
Mundo e Suas Direções (1974). Neste trabalho, o autor nos mostra que a tensão entre as
religiões e o mundo ocidental se ampliou a partir do momento que o significado da
salvação e o conteúdo dos ensinamentos proféticos evoluíram para uma ética, capaz de
envolver as pessoas numa nova comunidade social onde se exerce a “fraternidade
universal” e se intensifica o dualismo moral entre este grupo e o grupo exterior,
mundano. Esta situação atingiu proporções ainda maiores quando os valores do mundo
se racionalizaram desenvolvendo leis próprias, fato que ocorreu com a música conforme
já destacado.
Assim, Weber nos apresenta duas formas de manifestação da tensão entre a
religião e a arte. A primeira delas expressa pelo ascetismo ativo indica uma tensão com
relação aos efeitos mágicos veiculados pela arte, em especial, a música, que evoca nos
rituais religiosos o êxtase, exorcismo ou mágica apotropaica111, afinal, tal
irracionalidade conduz a uma fuga à tomada de decisões racionais e éticas proferidas
pelo ascetismo. Isto revela ainda efeitos nocivos à religião, a partir do momento que a
música com todo o seu potencial assume a função salvadora neste mundo, pois
proporciona sensivelmente uma salvação das rotinas diárias da vida ao passo que
ameniza as pressões do racionalismo teórico e prático, basta pensarmos que o trabalho
do músico é individual e implica em reclusão112.
Já para o misticismo, a comprovada afinidade psicológica das experiências
emotivas na arte e religião, induz a um provável caráter diabólico da arte por esta ousar
competir de tal maneira com a religião. Neste momento, o autor se refere diretamente a
música:
Especialmente a música, a mais ‘interior’ de todas as artes, pode surgir em
sua mais pura forma de música instrumental como um Ersatz da experiência
religiosa direta. A lógica interna da música instrumental como um reino que
111
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não vive ‘de dentro’ parece à experiência religiosa como uma pretensão
enganosa. A posição, bem conhecida, do Concílio de Trento pode, em parte,
ter vindo desse sentimento.113

Aqui nota-se certa tensão inconciliável da religião com a música instrumental de
forma específica e, de fato, o que observei no interior das igrejas visitadas foi a
inexpressiva presença da música instrumental. No entanto, o estudo bibliográfico e a
realização das entrevistas, trabalho sistematizado nos dois últimos relatórios, já haviam
me apontado a profunda dissociação entre o texto poético e o texto musical na
composição dos hinos sacros. Ou seja, conforme analisou Parcival Módolo no texto
Música: ExplicatioTextus, Praedicatio Sonora, pode se concluir que a música dos
hinários e de algumas canções não é capaz de “explicar o texto” e “pregar através de
sons”. Além disso, os fatos históricos aqui citados demonstram que a música
instrumental teve pouca presença no contexto das igrejas, e na maior parte das vezes
esteve ligada ao acompanhamento das vozes, afinal, estas vivem “de dentro”. Cabe aqui
mencionar o argumento de uma entrevistada acerca disso, apesar da mesma trazer outras
considerações que não discutiremos neste momento:
Como o ouvido musical da nossa população não é treinado, a preferência é
sempre por aquilo que é inteligível, o que é inteligível? É a letra, é o que fala.
Então, a maioria hoje prefere essas músicas congregacionais que tem uma
canção, que tem uma letra, com que você possa se expressar cantando junto
do que a música instrumental. A música instrumental acaba entrando num
papel muito de plano de fundo (...) ela não entra como um papel de música
no sentido de: ‘eu vou apreciar, eu vou ouvir esta música porque ela é bonita’
(...) a música instrumental esta muito mais atrelada a ritos e não a
experiência própria de apreciação e de entender o que está acontecendo
ali na música (...). (Pianista, Mestranda em Música, grifo da autora)

Por fim, o que Weber deseja destacar é a afinidade e tensão simultâneas entre a
arte e a religião, fruto de uma contradição interior a esta relação. No entanto, o autor
inspira a seguinte hipótese: é possível uma relação harmoniosa e frutífera do ponto de
vista musical na medida em que o artista criador entende seu trabalho como uma
vocação?
A relação entre uma ética religiosa e a arte continuará harmoniosa no que diz
respeito à arte, enquanto o artista criador considera seu trabalho como
resultado seja do carisma114 ou da ‘habilidade’ (originalmente mágica) ou do
jogo espontâneo.115
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Assim conclui-se que, de forma a superar as tensões entre a religião e o mundo
econômico, o ascetismo ativo impulsionou a evolução de uma ética puritana da
“vocação”, tornando racionalmente rotinizado todo o trabalho realizado neste mundo,
como um serviço a Deus e comprovação do estado de graça pessoal. A partir deste
mesmo mecanismo, a religião estabelece afinidade com a música, atribuindo-lhe ao seu
trabalho o exercício de uma vocação. Para o autor, a música constituí o principal
instrumento de missionação religiosa, já que os elementos emocionais de uma ética
religiosa se demonstram mais eficazes do que os racionais116.Ou seja, a contradição
insuperável entre a religião e a esfera econômica e entre a religião e a música se tornam
mascaradas e absorvidas pelo exercício da vocação, numa relação mais dialética do que
harmoniosa, podendo resultar em momentos de harmonia.
Contudo, podemos ainda encontrar maiores conexões entre a religiosidade
evangélica e a prática musical, se passarmos de uma análise “tipológica das religiões”
orientada por Max Weber, para uma “lógica da psicologia” proposta por Georg Simmel,
onde poderemos elencar a pessoa cristã e sua relação com a arte como material de
estudo.
Simmel lança mão da metáfora espacial de proximidade-distância para
identificar a primeira semelhança formal entre o comportamento religioso e o artístico.
O seu intuito é mostrar que a arte é capaz de se comunicar na nossa realidade através da
alma117: atingindo algo inteiramente pessoal por si mesma e também algo inteiramente
pessoal no outro, numa possível comunicação entre almas.118A leitura deste autor
certamente é platônica, para um diálogo com essa posição seria interessante verificar a
discussão presente na Estética Musical119.
No entanto, o autor também nos apresenta em que ponto a religião e arte se
repelem, ao anunciar que o efeito da comunicação entre a pessoa religiosa e Deus, ou
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WEBER, 2006, p. 146.
O conceito de alma foi muito explorado pelo autor, ele acredita que a alma, um elemento pessoal
formador da personalidade de cada indivíduo, se expressa claramente nas formas culturais (religião, arte,
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seja, entre alma e além, é capaz de satisfazer a tal ponto que a realização espiritual
propiciada pela arte se torna supérflua, como podemos verificar no seguinte trecho:

O fato de o cristianismo muitas vezes ter rejeitado diretamente a arte não
pode ser atribuído apenas ao repúdio ascético a estímulos sensoriais ou à falta
de cultura estética; (...) esse fato se deve ao instinto da alma que não precisa
mais da arte porque já dispõe dos meios para se expandir no reino que está
além da existência empírica e retoma esse reino para dentro dela mesma.120

Na pesquisa de campo realizada na Igreja do Nazareno Central, foi possível
observar no sermão do pastor sua interpretação acerca do que seria o estado religioso
acima mencionado, o qual, na sua visão, implica na renúncia ao que é terreno e a tudo
que pertence ao corpo. Tal atitude se configura como um valor para a alma, como um
caminho de elevação espiritual que se dá pela santificação:
’Que o Deus da paz vos santifique em tudo (...)’(Apóstolo Paulo para os
Tessalonessenses). Daí vem o que eles chamam em sua liturgia inteira
santificação, a morada da alma, santificados de espírito (coração) e de
corpo, este no sentido de que guia as ações humanas no mundo,
exemplificadas pelo Pastor por: não roubar, não matar, não beber e não
fumar. (Relato sobre o trabalho de campo na Igreja do Nazareno Central)

Simmel ainda revela uma relação entre a tradição da arte cristã e a tradição
religiosa ao passo que a primeira induz a uma fé nas representações artísticas humanas e
animadas, cito, como exemplo, as personalidades históricas que foram consideradas
santas pela igreja católica, colaborando assim para a construção religiosa de um tipo de
indivíduo no qual por conseqüência também se admite fé.121
Outro aspecto interessante ressaltado pelo autor que demonstra a relação entre
arte e religião é por meio do sofrimento pronunciado como valor pela religião. A vida
religiosa implica em sofrimento, porque a luta pelo alcance da vida eterna se inicia no
mundo o que certamente refletirá no choque causado pela justiça terrena, na qual o justo
sofre e o trabalhador é explorado pelo patrão, mas certamente por isto estarão
destinados à felicidade. E como esse ponto baixo da vida pode ser exaltado pela
religião? De acordo com o autor, somente quando esse sofrimento é sublimado ou
caminha rumo à elevação espiritual122. Para tanto, posso citar como expressões musicais
que ressaltam o valor estético do sofrimento: a Missa em Si menor de Bach, feita em
latim e com alguns cantos gregorianos como Cantus Firmus, onde o contraste marcante
presente no credo entre Crucifixus e Et ressurexit (sofrimento e glória) é sintomático e a
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Paixão Segundo São Mateus onde a mensagem (recitativo) expressa pelo evangelista e
por certos personagens (Pilatos, Pedro, Lucas...) surge sem interferências, com muita
clareza, é uma narrativa pesada e melancólica, mas é no coro, nos ariosos e nas árias
que se faz presente a música e o lirismo intenso bachiano.
Buscando interpretações para a possível relação entre religiosidade evangélica e
prática musical no argumento apresentado por Simmel - que traça em especial as
afinidades entre religião cristã e as artes plásticas - , tento trazer esta relação para a
música, a partir do texto de Yob (2010): Why is music a language of spirituality? Para a
autora, existe uma íntima relação entre espiritualidade e música.
Para tanto, devemos inicialmente admitir que há uma diferença entre a
experiência espiritual e a experiência religiosa, o que implica em compreendermos
como espiritualidade - uma profunda dimensão da vida e de valores que se encontram
no centro da alma123, portanto, é uma característica própria do ser humano que permite
separá-la do domínio da religião e assim verificar maiores possibilidades de
manifestações espirituais dando devida atenção a cada espírito humano que as endossa.
Sendo assim, sua expressão na atividade artística pode ser visualizada no sentido do
isolamento do artista e associada a sua reação humana de paz que se alterna com a
euforia no sentimento de encontro com outra dimensão (extramundana).124
Por outro lado, a espiritualidade humana quando absorvida por diversos dogmas
religiosos, semi-religiosos e não-religiosos revela quão produtiva e criativa pode ser a
espiritualidade. Com respeito a isto, a autora apresenta os seguintes resultados de
pesquisa que de certa maneira reiteram as relações entre religiosidade e prática musical
trazidas até o momento:
Estelle Jorgensen has explored the relationship between particular kinds of
religious experience – mythical, mystical, prophetic, and ecstatic – and music
and has identified the different kinds of music that could exemplify and
celebrate each of these kinds of experience. Carr has performed a similar
analysis, finding connections between music and spiritual experiences
described in terms of ecstasy and transport, consolation, motivation, healing,
emotional order and expression, devotion, and transcendence, and even
connections with music that is apparently purposeless.125

Ao explorar de forma diferenciada a questão que intitula seu texto, Yob propõe:
What would happen to our inquiry if we began with the premise that spirituality does
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remete ao sopro de vida que Deus dirigiu a Adão, atribuindo a necessidade física da respiração o próprio
significado de estar vivo.
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not reside in the music but in music maker and the music listener?Para tanto, ele
apresenta o argumento de Elena Packalén que reforça que as emoções na música
envolvem o ouvinte na capacidade de elaborar uma imagem para o som mentalmente e
esta mesma relação seria o que inspira a produção de peças por compositores126. Tal
argumento revela aquilo que menciono embasada em Simmel a respeito da
comunicação entre almas através da música, e este potencial pode ser assimilado pela
religiosidade evangélica, conforme podemos verificar no seguinte depoimento:
Sim, eu acredito que é uma vocação divina, eu acredito que através da música
eu tenho acesso a muitas pessoas, através da música eu expresso o amor de
Deus, através da música eu expresso a graça de Deus, através da música eu
expresso a beleza de Deus. Eu acredito nisso! (Pianista, Mestranda em
Música)

Por fim, busquei nesta seção traçar alguns paralelos entre a religiosidade e a
prática musical, ainda que de forma preliminar, mas considerando aspectos principais da
Sociologia das Religiões e Sociologia da Música referenciada nos autores clássicos:
Max Weber e Georg Simmel. Também dialogo com o conhecimento adquirido no
trabalho de campo nas igrejas evangélicas e pesquisas contemporâneas que relacionam
estes dois campos disciplinares sistematizadas por Iris M. Yob.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As igrejas evangélicas proporcionam experiências musicais para seus fiéis, que
às vezes são decisivas para aqueles que desejam se profissionalizar neste campo. No
entanto, não podemos deixar de mencionar que a música executada nesse meio muitas
vezes sofre desvios, do ponto de vista técnico, o que revela a falta de profissionalização
daqueles que se dedicam a esta tarefa. De modo geral, é raro encontrar músicos
formados desempenhando trabalho musical qualificado nas igrejas evangélicas, o que
podemos confirmar com o seguinte depoimento:

Olha, a minha experiência, como eu já disse respondendo outra pergunta, é
muito particular, é muito restrita para um ambiente eclesiástico geral. (...)
porque os grupos musicais das igrejas não são formados por músicos
profissionais na maioria, a maioria são voluntários que tocam por hobby,
aprenderam um pouquinho e sabem tocar, (por isso) muitas igrejas tem
prezado por contratar músicos profissionais que instruam os seus grupos
musicais. (Pianista, Mestranda em Música, 2011)

Os músicos estudantes da Unicamp com influência religiosa evangélica, grupo
social restrito, enfatizam a relevância dos trabalhos musicais e sua qualidade, no
entanto, não podemos generalizar estas experiências e nem pensar que um trabalho de
qualidade musical predomina nas igrejas. Afinal, o compromisso da ética ascética
evangélica se efetiva com o sucesso de seu trabalho missionário.
No caso da música instrumental, se pensarmos na sua presença inexpressiva no
interior das igrejas evangélicas observadas - exceto em uma delas que possui orquestra e
big band, mas não se faz presente todos os domingos no culto - , por motivos já
destacados anteriormente, evidenciamos que a música em sua forma mais pura e
racionalizada, chamada Música Séria por Adorno, a única capaz de emancipar o ouvido
humano e libertá-lo da alienação causada pelos produtos musicais massivos, não é
contemplada pelo trabalho musical dessas igrejas. Podemos ainda cruzar tal dado com a
baixa formação musical da população brasileira para apreciar esse tipo de repertório e
com o avanço da indústria cultural127.
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Este avanço da indústria cultural atingiu, inclusive, o universo sacro evangélico,
o que hoje está amplamente difundido, em especial, entre as igrejas neopentecostais
adeptas de uma teologia da prosperidade128, o que confirmamos com os seguintes
depoimentos:
Mas tem outra questão muito grande que foi a inserção do mercado
fonográfico dentro da música cristã, que foi um desastre, porque você criou
um mercado de produção de música para vender e aí existe toda uma
discussão dentro da própria Música Popular, da indústria fonográfica, de
regressão da audição - Adorno tem vários textos sobre isso - , e de que é
coisa feita para vender e que não estão preocupados com a densidade das
letras, da profundidade daquilo que se fala, mas estão preocupados se é coisa
digerível, algo que já é pré-digerível, música pré-digerível que você sabe que
as pessoas vão ouvir e gostam daquilo, são coisas puramente comerciais que
tem invadido as igrejas evangélicas, principalmente, estas igrejas nãotradicionais a rodo, aqueles mantras que só fala uma frase na música inteira e
dois acordes. Acho que isto hoje está muito mais inserido dentro da cultura
evangélica do que os próprios hinos! (Pianista, Mestranda em Música, 2011)
(...) porque hoje o que está na mídia, o que está no mercado fonográfico é o
que a gente chama de “Teologia da Prosperidade”: ganha para Deus, que
Deus vai resolver todos os seus problemas, e você vai ser curado, e você vai
ficar rico, e você vai ficar isto, Deus vai te dar aquilo e tal! É uma teologia
extremamente equivocada e não bíblica (...). (Pianista, Mestranda em Música,
2011)

Uma hipótese que também cabe ser considerada, com base em toda a discussão
anterior, é a de que a igreja evangélica forma um tipo de ouvinte dentre as tipologias
designadas por Adorno (2011), o ouvinte emocional. Afinal, o apelo emocional ao qual
ela induz no momento do culto, valendo-se especialmente da música, a mantém no
controle do próprio meio artístico, e a reação do fiel ouvinte é muito próxima do que
caracteriza Adorno:
Escuta-se de acordo com o princípio de energias sensíveis específicas:
percebe-se a luz quando esta incide sobre o olho. (...) esse tipo pode, reagir
de modo particularmente intenso a uma música de tom emocional evidente,
como, por exemplo, a música de Tchaikovsky; é fácil fazê-lo chorar. (...) para
o ouvinte emocional, a música consiste em um meio para os fins de sua
própria economia pulsional.129

É possível inferir que a opção pela profissionalização no campo da Música por
parte dos músicos evangélicos, se deu porque eles já assumiam em sua experiência
musical oportunizada pela igreja uma postura de bons ouvintes. Ou seja, eles
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manifestavam nesse espaço capacidade de escuta imediata e rica em sentidos devido ao
seu interesse pessoal e até mesmo ao acesso ou busca em outros espaços – conforme
verificamos nas entrevistas realizadas e sistematizadas no decorrer da pesquisa - , antes
de adentrarem o contexto universitário, onde certamente refinaram a sua escuta de
forma a torná-la estrutural130 e comum ao círculo dos músicos profissionais. Vejamos o
que Adorno nomeia por bom ouvinte:
(...) este último escuta além do detalhe musical; estabelece inter-relações de
maneira espontânea e tece juízos bem fundamentados, que não se fiam em
meras categorias de prestígio ou no arbítrio do gosto. Mas não tem
consciência ou, pelo menos, não está plenamente ciente das implicações
técnicas e estruturais.131

No entanto, cabe dizer que entre os movimentos de permanência e mudança na
tradição musical evangélica – mesmo sendo a música veiculada pela fé uma mercadoria,
como toda a forma musical da sociedade de massas - , podemos identificar formas de
resistência, em especial, entre algumas igrejas evangélicas representantes das igrejas
históricas, pentecostais e em organizações religiosas evangélicas não-tradicionais que
não se entregam a mercantilização de seu repertório musical, ao passo que também se
atualizam. Podemos confirmar isso, a partir das contribuições de uma entrevistada:

(...) então, existe um movimento de resistência a essa visão muito forte hoje,
ele está em muitas igrejas tradicionais, mas também nas não-tradicionais, que
lutam contra isso que está sendo avassalador no país todo. Hoje existe uma
estimativa que em 20 ou 50 anos, não me lembro, mais da metade da
população brasileira vai ser evangélica132. Para este grupo que eu estou
chamando grupo de resistência, isto é uma preocupação muito grande,
ninguém está feliz com isso. Porque se aumenta o número de evangélicos,
mas não diminui a corrupção, não diminui a criminalidade, isso para a gente
é totalmente insignificante, na verdade, é muito mais problemático porque
130
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existe um monte de gente falando um monte de coisa que não está
transformando a realidade (...). (Pianista, Mestranda em Música, 2011)
E existe aí uma gama de músicos no Brasil, que eu posso citar se você quiser
dar uma pesquisada, um deles mora aqui em Paulínia, é o João Alexandre da
Silveira, Glauber Plassas, Silvestre Kuhlmann, Miguel Garcia, Arlindo Lima,
Baixo Vox, Thiago Vianna, Vladir Cabral, Carlinhos Veiga, Roberto de
Amanso, então, são vários compositores que tem prezado por compor com
letras relevantes, teologicamente coerentes com a Bíblia e poeticamente,
artisticamente, muito bem elaboradas, a maioria deles são grandes poetas que
escrevem com densidade, com beleza, com arte mesmo, musicalmente bem
formados, que trabalham inclusive com música instrumental, tem bandas,
grupos instrumentais muito bons de alto nível de formação musical e que eu
chamo de grupo de resistência, que é o grupo que ninguém conhece, é a
música gospel que ninguém ouve, mas que é de uma altíssima qualidade e
que de certa maneira tem criado um espaço relevante na comunidade
evangélica. (Pianista, Mestranda em Música, 2011)

Concluo que a igreja evangélica, responsável por uma educação informal, tem
papel social restrito - pois atinge somente os seus congregados - , quanto à introdução
de jovens músicos no campo profissional da música e formação de pessoas que saibam
apreciar música instrumental e vocal. O que podemos verificar é a ausência de
instituições públicas e estatais capazes de oferecer formação inicial necessária para
ingresso na universidade, tendo em vista que no Brasil as principais instituições ligadas
ao ensino e profissionalização em música (Ensino Superior) são públicas e estatais,
conforme é possível verificar a seguir:

Relação de matrículas no Ensino Superior em Música (em número absolutos)
Ensino Superior em
Música
Relação de Cursos

2001

2003

2005

2007

2009

Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado

Canto

31

8

16

51

33

Composição (musical)

29

-

3

-

Composição e regência

121

- 146

-

154

Instrumento (música)

279

82

181

235

265

Música

2.573

855

3.454

910

3.815

Regência (musical)

13

4

34

-

-

-

2 32

1

345

132

-

267

99

- 148

-

250

-

54 227

67

2.109

532

1.452

1.420

619

4

163

31

-

-

1.376 4.013
11

-

Fonte: Inep. Sinopses Estatísticas da Educação Superior - Graduação133

133
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Atualmente contamos ainda com lei nº 11.769 de 18 de Agosto de 2008 que
altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, e tem por propósito tornar o ensino de música obrigatório no ensino fundamental
e médio134, comprometendo-se, de acordo com o que o MEC recomenda, a oferecer:
noções básicas de música, apreciação musical de formações orquestrais e aprendizado
dos sons de instrumentos regionais e folclóricos, suas danças e ritmos. Porém, nada se
sabe ainda sobre a efetivação dessa política pública, não se tem nem mesmo diretrizes e
uma proposta pedagógica elaborada pelo MEC.
Contudo, não posso deixar de citar, que dentre as heterogêneas trajetórias de
formação dos músicos, outras esferas se apresentam como influentes no início da
formação: bandas, escolas de música, conservatórios e projetos ligados a Organizações
Sociais135. No entanto, tais iniciativas não dão conta da demanda social por essa
formação, se tomarmos, por exemplo, o Estado de São Paulo, veremos como
instituições públicas (geridas por Organizações Sociais) responsáveis pelo ensino de
música: o Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos” de Tatuí e
Escola de Música do Estado de São Paulo - Tom Jobim, o que é insuficiente, e somente
dificulta

o

acesso

à

universidade,

além

de

provocar

um

processo

de

desinstitucionalização da formação no qual o público interessado terá que recorrer a um
professor para garantir o ingresso na carreira. Observa-se então um progressivo
afastamento dos estados e municípios delegando a gestão desses programas de formação
à Organizações Sociais e/ou Fundações, fenômeno que pretendo analisar em pesquisa
futura.

134
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deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.769, de 2008). Portal Educação do Ministério da Educação, Ensino
de Música será obrigatório, nota da Assessoria de Comunicação Social, 2009,
http://portal.mec.gov.br/index.php?id=11100&option=com_content&task=view, acesso em 20/10/11. E
Portal do Professor – Edição 13 – Música na Escola, texto de Renata Chamarelli,
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/conteudoJornal.html?idConteudo=326, acesso em 20/10/2011.
135
Cito, por exemplo, o Projeto Guri que oferece, desde 1995, por todo o Estado de São Paulo, cursos de
iniciação e teoria musical, coral e instrumentos de cordas, madeiras, sopro e percussão sob a coordenação
da Associação Amigos do Projeto Guri e Santa Marcelina Organização Social da Cultura http://www.projetoguri.org.br. E os diversos projetos educacionais oferecidos gratuitamente pela
Fundação Osesp (Descubra a Orquestra na Sala São Paulo, Música na Cabeça, Osesp Itinerante, Coro
Infantil, Coro Juvenil, Visita Monitorada à Sala São Paulo, Centro de Documentação Musical Mediateca) - http://www.osesp.art.br.
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ANEXOS

Análise de dados quantitativos

O objetivo da pesquisa quantitativa junto aos músicos estudantes era o de
verificar se os dados anteriormente coletados (2009 e 2010) permaneciam válidos,
avaliando se o quadro estatístico se mantém ou se ocorreram variações expressivas. Para
tanto, optei pela disciplina de Rítmica II (ofertada no segundo semestre de 2011), de
núcleo comum no curso de Música, e oferecida para alunos ingressantes no ano letivo
de 2011.
Ao total foram entrevistados nesta etapa 52 alunos, pouco menos de um terço
dos consultados no momento anterior (127 estudantes). A seguir, apresento o quadro
estatístico geral das turmas, que demonstra uma pluralidade religiosa e também o
gráfico síntese das expressões religiosas coletadas em 2009 (pesquisa preliminar), em
2010 junto aos alunos da disciplina Percepção (com uma variação: alunos no primeiro
ano, na metade do curso e no fim do curso) e em 2011 junto aos alunos ingressantes na
disciplina Rítmica. Neste gráfico, é possível observar que o quadro estatístico do
fenômeno se mantém, mas com a diminuição de evangélicos e outras religiões e
crescimento do número de alunos que se declaram sem religião.
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Tabela 1
Distribuição dos estudantes de Música da UNICAMP, por sexo e religião, 2011
Instrumento - Música
Popular

Instrumento
Religião

Mulheres

Católicos Romanos
Protestantes
Históricos

1

Pentecostais

1

Homens

1

Mulheres

Homens

Composição
Mulheres

Homens

3

Budistas

1

Espíritas
Judeus

1

Sem Religião

2

5

12

2

3

Total de estudantes

5

9

13

2

3

Fonte: Elaboração Própria

Tabela 1 (Continuação)
Distribuição dos estudantes de Música da UNICAMP, por sexo e religião, 2011
Religião

Voz - Música
Popular
Mulheres

Católicos
Romanos
Protestantes
Históricos

Homens

Voz - Erudito
Mulheres

Regência Plena

Homens

Mulheres

Regência Coral

Homens

Mulheres

Licenciatura em
Música

Homens Mulheres

Homens

1
1

1

Pentecostais

1

1

2

1

1

2

5

5

8

Budistas
Espíritas

1

Judeus
Sem
Religião
Total de
estudantes

1

2

2

2

1

1

1

Fonte: Elaboração Própria
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Expressões Religiosas entre os músicos estudantes da
UNICAMP
100
90
80
65,3

70
58

60

Evangélicos
Outras Religiões
Sem Religião

50
40
30

21,4

20,6

20

19,3

15,4

10
0
2009 e 2010

2011

Fonte: Elaboração Própria

Após considerarmos as expressões religiosas presentes no contexto do curso de
Música da Unicamp. Achamos importante destacar separadamente aqueles que
afirmaram a relevância da formação religiosa no início de sua formação musical,
daqueles que se autodeclaram religiosos e sem influência das igrejas no início da
formação musical.
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Músicos estudantes com influência religiosa
no início da formação
Religiões
(em números absolutos)
Congregação Cristã no Brasil
7
Igreja Católica
14
Igreja Presbiteriana
9
Assembléia de Deus
6
Igreja Batista
5
Igreja Metodista
2
Budismo Nitiren Daishonin
1
Igreja Local
1
Igreja Evangélica Congregacional
1
Igreja do Nazareno Central
4
Igreja Pentecostal Filadélfia Livre
1
Total 2009, 2010 e 2011
51
Total de Evangélicos: 36
Total de Outras Religiões: 15
Total de Estudantes entrevistados: 179
Total de Estudantes no curso em 2010: 365
Fonte: Elaboração Própria

Fonte: Elaboração Própria
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Foi possível verificar uma presença significativa das igrejas evangélicas como
promotoras da formação inicial de músicos nesta instituição de ensino superior. No
entanto, cabe ressaltar que dentre aqueles que se autodeclararam “sem influência
religiosa” no início da formação musical, há também evangélicos, católicos romanos,
budistas, espíritas, judeu, espiritualista, umbandista e número relevante de pessoas sem
religião. E, certamente, suas posturas religiosas influem sobre sua formação, entendendo
este termo num sentido mais amplo, que inclui o pessoal e profissional.
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