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RESUMO 

 

O campo religioso brasileiro tem demonstrado que, ao contrário dos estudos que 

apontavam para sua retração em virtude da ascensão da pós-modernidade, adquiriu uma 

capacidade de se readequar às novas realidades sociais e culturais. As distinções entre 

sagrado e profano têm se tornado cada vez mais tênues e um exemplo disso é a inserção 

do rock, gênero musical comumente associado a uma cultura rebelde que, a partir da 

década de 1970, conquista espaço paulatinamente no meio evangélico, paralelamente a 

uma destradicionalização das igrejas evangélicas e do fortalecimento de uma 

representação juvenil mais ativa e interventora. A inserção de novos elementos no 

cenário evangélico enfrentou resistência por parte de grupos mais tradicionais, contudo, 

conquistou parcelas massivas de jovens que estavam em busca de novas formas de 

expressão de suas crenças. A presente pesquisa procurou analisar as formas de inserção 

desse gênero musical no cenário protestante brasileiro, bem como sua influência para a 

formação de identidades juvenis. Para tal propósito foram tomadas como fontes de 

estudo as canções de duas bandas: Oficina G3, atuante no mercado nacional evangélico 

desde 1990, e Desertor, representante do cenário underground evangélico desde 1995. A 

análise das canções em seu conjunto, compreendendo questões estruturais e contextuais, 

mostrou que essas bandas estão dialogando de forma intensa com o mercado secular, 

tanto em questões estéticas ligadas à sua performance quanto técnicas, referentes à sua 

musicalidade. Por outro lado, as ideias que procuram ser transmitidas permanecem 

ligadas à tradição pietista, mesmo no caso da Desertor que tem letras ligadas à temática 

punk. Observa-se que o campo protestante tem reorganizado seu diálogo com o cenário 

secular na tentativa de que seus adeptos, particularmente os jovens que estão mais 

propensos às mudanças, encontrem um campo fértil para a afirmação de uma identidade 

que respeite suas questões culturais, o que acaba contribuindo para a continuidade das 

ideias centrais do discurso. 

 

Palavras-chaves: Protestantismo brasileiro, juventude, identidade, rock gospel. 
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INTRODUÇÃO 
  

 De acordo com os dados divulgados em junho de 2012 pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) relativos ao último censo
1
, o percentual de 

evangélicos no Brasil pulou de 15,4% em 2000, para 22,2% em 2010, um crescimento 

de 6,8%. Outro fator que chamou a atenção foi a constatação de que entre os 

pentecostais a idade média é de 27 anos, e entre os evangélicos de missão 29 anos, 

enquanto no catolicismo a média é de 40 anos. 

 Com relação a esses dados, é interessante levantar a hipótese de que tal 

crescimento deve-se, em grande medida, às diversificações ocorridas no cenário 

evangélico, que acabaram atraindo um público diferenciado que estava em busca de 

novas roupagens para professar sua fé. Dentre essas transformações, destaca-se a 

liberalização de usos e costumes que proporcionou o surgimento de igrejas que tratavam 

de forma diferente posições já consolidadas no protestantismo como a sexualidade e o 

lazer (MARIANO, 1997, p.187-224). 

 Pode-se compreender ainda que, ao contrário das teorias que apontavam para 

uma retração da religião em virtude da secularização, a religiosidade tem se fortalecido e 

muito, porém, não da forma como sempre foi conhecida, sob a tutela das instituições 

tradicionais, mas sim de acordo com as necessidades de cada indivíduo. 

 O movimento gospel, surgido na década de 1990, foi o grande responsável por 

mudanças estruturais no campo religioso. A inserção de novos modelos de cultos, com 

maior liberdade principalmente para a música e o lazer, pode ser apontada como um 

ponto que colaborou para a permanência de muitos jovens nas instituições religiosas. 

 Isto posto, no presente trabalho, investigou-se de que forma o gênero musical 

rock n’ roll se inseriu no cenário evangélico como um elemento importante para a 

formação de uma cultura evangélica juvenil brasileira nos últimos vinte anos (1990-

2010).  Para responder às questões colocadas, foram recolhidas fontes de natureza 

fonográfica, digitais e audiovisual relativas à produção de duas bandas atuantes no 

cenário gospel: Oficina G3 e Desertor. 

 Uma grande preocupação na análise das fontes, foi levar em conta a obra como 

um todo, explorando a estrutura poética, a sonoridade dos gêneros musicais, a 

                                                 
1
  Disponível em: < 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Deficiencia/t

ab1_4.pdf > 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Deficiencia/tab1_4.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Deficiencia/tab1_4.pdf
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performance e o mercado que cerca a mesma. Adotou-se no trabalho a ideia de que a 

canção é uma expressão cultural, inserida então no conceito de “indústria cultural” 

proposto por Adorno e Horkheimer por volta da década de 1940. A cultura é vista como 

uma mercadoria, pensada para cada nicho social, e não como resultado de uma 

inspiração aurática. Para os autores Armand e Michèle Mattelart, a marca dessa indústria 

cultural seria a “serialização, padronização, e divisão de trabalho” (1999, p.73). A 

canção se insere justamente nesses últimos pontos colocados, pois sua existência não é 

resultado de apenas uma ideia e uma forma de trabalho, mas sim de um conjunto 

complexo de questões. 

 Atenta a essas considerações, pretende-se aqui fazer uma análise que articule as 

questões poéticas, musicais, de performance e contextuais dos produtos musicais. A 

sistematização colocada a seguir baseou-se nos procedimentos sugeridos pelo 

historiador Marcos Napolitano (2002, p. 77-107). 

 Com relação às questões poéticas, serão trabalhadas as temáticas propostas, a 

identificação do “eu poético” e seu possível interlocutor, a observação de como “Deus” 

e uma imagem de juventude são transmitidas, e a ocorrência da citação de outros textos 

literários, como a Bíblia. O trabalho com a questão musical das canções se dará a partir 

da identificação da melodia, observando pontos de tensão ou repouso, do gênero 

musical, atentando-se para as possíveis influências trazidas para o conjunto e, por fim, 

da vocalização, observando os efeitos de interpretação e intensidade utilizados pelo 

intérprete. 

 Nesse momento, é importante a inserção das fontes audiovisuais, constituídas de 

clipes e gravações de shows das bandas selecionadas. O conceito mais importante aqui é 

o da performance. Através das apresentações e gravações de clipes, objetiva-se perceber 

a forma como as bandas querem ser vistas e, em que medida, suas posturas estão de 

acordo com a atmosfera criada pela forma estrutural (letra/melodia) da canção. 

 Por fim, consideram-se as instâncias contextuais da canção, pois toda obra se 

realiza enquanto objeto cultural de acordo com o espaço e formas pelas quais se insere 

em determinadas realidades. Dialogando com as outras instâncias de análise, esse ponto 

leva em consideração as questões de criação da obra, situando-a no espaço e no tempo; 

de produção, atentando-se para a questão comercial e, no caso da canção, da influência 

da indústria fonográfica nesse processo; de circulação, pontuando os meios pelos quais a 

obra se dissemina entre o público específico ou não; e de recepção, procurando perceber 

se a ideia inicial do grupo é apropriada e ressignificada. 
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 Neste momento, uma das fontes fundamentais foi a entrevista realizada com o 

pastor da Comunidade Gólgota e guitarrista da banda Desertor, Volmir Bastos – o Pipe
2
. 

Optou-se por fazer uma entrevista com a história de vida religiosa do indivíduo, a fim de 

compreender a importância da música nas suas escolhas e construções. Como apoio 

teórico, utilizou-se principalmente o texto “Memória e identidade social”, de Michel 

Pollack. Segundo ele, 

 

quando a memória e a identidade estão suficientemente constituídas, 

suficientemente instituídas, suficientemente amarradas, os questionamentos 

vindos de grupos externos à organização, os problemas colocados pelos 

outros, não chegam a provocar a necessidade de se proceder a rearrumações, 

nem no nível da identidade coletiva, nem no nível da identidade individual 

(POLLACK, 1992, p.7). 

 

 A memória é importante no sentido de dar coerência às possíveis ambiguidades. 

A entrevista do pastor Pipe permitiu observar que a questão dos limites identitários 

provocados pela aproximação das culturas evangélica e roqueira são atenuados pelo 

discurso construído. Como elemento contextual, observa-se a influência da sua história 

de vida nas canções compostas pela banda Desertor. 

 Em suma, trabalha-se a questão da canção como um conjunto de fatores que 

contribuem para a sua disseminação. A partir da natureza estrutural (harmonia e letra) a 

canção assenta sua base estética, a performance materializa uma experiência da obra 

musical e a rede sócio cultural, que compreende o mercado fonográfico, o marketing, a 

iconografia e a tecnologia, por exemplo, mediam a forma como a obra é apresentada, 

veiculada. (NAPOLITANO, 2007, p.156). 

 O trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro delineou-se uma breve 

trajetória da inserção do protestantismo no Brasil e da importância da música para isto, 

até chegar no movimento gospel, de fundamental importância para a compreensão do 

tema. No segundo capítulo tratou-se do rock gospel no Brasil, enfatizando suas 

diferentes vertentes, e mostrando que este não é um estilo homogêneo pois apresenta em 

seu interior adeptos que intitulam-se como undergrounds cristãos. Por fim, no terceiro 

capítulo, foram discutidos alguns temas das canções das bandas Oficina G3 e Desertor, 

procurando demonstrar de que forma as mesmas podem influenciar na formação 

identitária dos jovens. 

 

                                                 
2
  Entrevista realizada por mim na Comunidade Gólgota em Curitiba, no dia 11 de maio de 2011. 
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CAPÍTULO 1 – CAMPO PROTESTANTE BRASILEIRO E A 
MÚSICA GOSPEL 

 

 O campo protestante
3
 contemporâneo é marcado essencialmente pela 

diversidade, heterogeneidade e pluralidade, decorrentes, em grande medida, da 

individualização da experiência religiosa. A cada dia surgem igrejas com os mais 

variados caracteres e voltados para grupos cada vez mais específicos. Neste cenário de 

mudanças, destaca-se a importância da questão musical como elemento que consegue 

aliar questões doutrinárias e aspectos ligados ao lazer.    

 No presente trabalho, foram escolhidas as bandas Oficina G3 e Desertor para 

uma análise qualitativa do cenário da música gospel no Brasil. O Oficina G3 representa 

o cenário nacional, pois atua desde o final de 1980 e, ao longo de sua carreira, ganhou 

notoriedade a ponto de ser uma referência para outras bandas. Já a banda Desertor é 

representativa de um cenário underground cristão, acrescido ainda do fato de que a 

Comunidade Gólgota - instituição à qual os integrantes pertencem - teologicamente se 

aproxima das chamadas igrejas protestantes de missão, enquanto que suas estratégias 

proselitistas focam na questão musical, à semelhança de igrejas neopentecostais. 

 Antes de expor de forma detalhada a história de cada banda e suas canções, neste 

capítulo há uma contextualização do campo protestante brasileiro. Como o período 

tratado é bastante recente, no início da pesquisa havia uma tendência a perceber as 

transformações como rupturas, entretanto, no decorrer do trabalho observou-se que, na 

verdade, há uma série de continuidades no discurso, que apenas muda sua roupagem. Ao 

revisitar brevemente a história do protestantismo no Brasil, percebe-se que as ideias e 

em grande medida os procedimentos são os mesmos desde o século XIX. 

 

1.1 – A MÚSICA NO PROTESTANTISMO BRASILEIRO 
 

 As primeiras igrejas protestantes que se instalaram no país a partir da última 

metade do século XIX, sobretudo através do trabalho de missionários vindos dos 

Estados Unidos, são referenciadas pelos estudiosos como protestantes de missão ou 

                                                 
3
  É importante colocar que o conceito de “campo” aqui utilizado é proposto por Pierre Bourdieu, 

segundo o qual, o campo é um espaço estruturado com uma dinâmica própria, com uma função no 

conjunto social. Para que o campo funcione, "é preciso que haja objetos de disputas e pessoas prontas 

para disputar o jogo, dotadas de habitus que impliquem no conhecimento e reconhecimento das leis 

imanentes do jogo, dos objetos de disputas, etc." (BOURDIEU, 1983, p.89)  
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históricas. Destacam-se neste grupo as igrejas Congregacional (1855), Presbiteriana
4
 

(1862), Batista (1871/1882), Metodista (1878) e Episcopal (1889). 

 Segundo o autor Antonio Gouveia Mendonça (1995), a inserção protestante no 

Brasil se deu de forma bastante lenta no início. As primeiras igrejas protestantes se 

estabeleceram no país definitivamente na segunda metade do século XIX, 

principalmente através de missões norte-americanas.  

 Para compreender o protestantismo desse período, Mendonça faz uma análise da 

mensagem religiosa através dos hinários, segundo ele “o melhor material para um 

levantamento da teologia dos missionários” (MENDONÇA, 1995, p.176). As 

mensagens transmitidas pelas canções enfatizavam a expectativa de vida eterna no céu 

através de uma postura de vida que negasse uma ética mundana, demonstrando traços 

pietistas
5
 e fortemente emocionalistas. 

 No âmbito da música, o casal de missionários escoceses Robert e Sara Kalley, 

merece destaque. Eles se instalaram no Brasil e produziram vasto repertório de hinos 

que refletia uma teologia puritana, enfatizando, em suma, o amor universalista de Deus e 

o voluntarismo individualista voltado para a negação do mundo.  

 Neste contexto, as igrejas adotavam diferentes hinários, especialmente no final 

do século XIX e começo do XX, mesmo porque não se tinham esforços conjuntos, de 

diferentes igrejas, para uma espécie de unificação dos hinários. Isso foi tentado mais 

tarde, no âmbito do ecumenismo, com a publicação de um hinário pela Confederação 

Evangélica do Brasil (1934-1964).
6
  

 Com a chegada dos primeiros pentecostais
7
, por volta de 1910, o caráter do 

campo protestante se tornou ainda mais diverso. Desse momento em diante, o 

protestantismo foi crescendo cada vez mais. Segundo Leonildo Campos (2008), 

principalmente a partir da segunda metade do século XX, os meios de comunicação em 

massa possibilitaram às pessoas novas formas de rearticulação do tradicional com o 

                                                 
4
  Em 1903, surge a Igreja Presbiteriana Independente depois de um cisma com a Igreja Presbiteriana do 

Brasil. Ela também é considerada uma igreja protestante histórica. 
5
  O pietismo foi um movimento surgido na Alemanha na metade do século XVII, como uma reação a 

escolástica protestante. Segundo Mendonça, são características do pietismo a crença em Jesus e “uma 

grande devoção à Bíblia, à sua leitura,estudo e interpretação pessoal. É uma certa descrença neste 

mundo, onde, no entanto se deve viver asceticamente a espera de outro melhor” (MENDONÇA, 1995, 

p. 75). 
6
  O Hinário Evangélico é publicado pela Confederação Evangélica do Brasil somente em 1945, com 

base nos Salmos e Hinos. (MENDONÇA; VELASQUES FILHO, 2002, p.199). 
7
  Denominam-se pentecostais as igrejas que enfatizam questões como o carisma e a busca de uma 

experiência pessoal com Deus. Para este grupo cristão, a história bíblica sobre a descida do Espírito 

Santo narrada em Atos, capítulo 2, deve se repetir em cada reunião feita. 
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moderno, o que, por sua vez, trouxe novas mudanças ao campo religioso protestante.   

 Um trabalho extremamente relevante sobre os pentecostais é do sociólogo Paul 

Freston (1993), no qual ele propõe uma tipologia metafórica das “ondas marinhas”
8
 para 

caracterizar as mudanças ocorridas entre os pentecostais ao longo do século XX. 

 A primeira onda refere-se às igrejas Assembléia de Deus e Congregação Cristã, 

fundadas em 1910 e 1911 respectivamente, caracterizadas por Freston, entre outras 

particularidades, pelo sectarismo e apoliticismo. A segunda onda é da década de 1950, 

quando as formas de culto se alteram e inicia-se um investimento em mídias, além do 

fato de enfatizarem a cura como elemento principal. Entre muitas igrejas menos 

expressivas numericamente, destacam-se a Quadrangular (1951), O Brasil para Cristo 

(1955) e Deus é Amor (1962). Por fim, a terceira onda é do final da década de 1970, 

representada pela Igreja Universal do Reino de Deus (1977), pela Internacional da Graça 

de Deus (1980), Igreja Renascer em Cristo, entre outras, chamada então por vários 

outros autores
9
 de neopentecostais. 

 Com relação a este último grupo, o sociólogo Ricardo Mariano (1997) ressalta 

três características principais: a Teologia da Prosperidade, a guerra contra o diabo e a 

liberalização de usos e costumes. Além destes pontos, destacam-se também os “cânticos 

triunfalistas, segmentação de „mercado‟, especialização litúrgica em torno de 

determinados temas como casamento, trabalho e doenças” (LOPES JUNIOR, 2012).  

 Se as igrejas pentecostais precursoras afirmavam sua santidade a partir da 

aparência de “crente”, as neopentecostais rompem com isso, pois observam que a 

rigidez imposta acaba afastando as pessoas das igrejas. O autor Ricardo Mariano ressalta 

que, 

 

(...) uma das razões do sucesso numérico do neopentecostalismo reside 

justamente na capacidade de – ao reconhecer a ululante inexpressividade 

cultural e política do antigo modelo pentecostal sectário, contracultural e 

moralista – se contextualizar, flexibilizar, acomodar, secularizar, adaptando 

sua mensagem aos anseios das massas pobres e marginalizadas (MARIANO, 

1997, p. 234). 

  

 Os neopentecostais também inovaram posicionamentos já consolidados pelas 

igrejas como o sexo e o lazer. O desejo sexual, sempre tido como um pecado, passou a 

                                                 
8
  Esta tipologia foi inicialmente utilizada por David Martin, referindo-se à expansão protestante 

mundial marcada por três ondas: calvinista, metodista e pentecostal. 
9
  Destaco aqui Ricardo Mariano, com seu trabalho: Neopentecostais: Sociologia do Novo 

Pentecostalismo no Brasil. São Paulo, Loyola: 1997. 
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ser colocado de forma valiosa e incentivado para o convívio entre os casados. Com 

relação ao lazer, passaram-se a criar alternativas principalmente para a juventude. Os 

esportes e a música destacam-se entre as estratégias. 

 O que tem ocorrido, mais particularmente entre os neopentecostais como um 

todo, é que os líderes têm procurado saber quais são as demandas dos fiéis para 

estabelecer estratégias que venham ao encontro das mesmas. São essas aspirações dos 

fieis que determinam a elaboração, distribuição dos bens simbólicos, bem como a 

postura da igreja produtora. Nesse sentido, os neopentecostais se afastam da postura das 

igrejas tradicionais que trabalham com um modelo determinativo de padrões, e 

conseguem agradar mais as pessoas, por se mostrar uma religião mais próxima da 

realidade de cada um. 

 Dentro deste contexto, observa-se o destaque que a mídia vem assumindo para a 

vida dos protestantes. Uma análise sobre esta questão é feita pela historiadora Karina 

Kosicki Bellotti (2007), sendo inclusive um dos poucos na área da história. Em sua tese, 

ela observa, a partir das produções voltadas ao público infantil, que a mídia tem 

assumido um lugar central para a construção da cultura evangélica, caracterizando-a 

como transdenominacional devido à circulação de referências evangélicas de diferentes 

origens. 

 Nesse sentido, à luz das teorias de Pierre Bourdieu, entende-se a religião como 

uma linguagem expressa pelo indivíduo, que se constrói a partir de suas experiências 

sociais. Ocorre uma relação dialógica entre sujeito e o sistema no qual está inserido. “Os 

sujeitos são formados pela incorporação de disposições produzidas por regularidades 

objetivas, situadas dentro da lógica de um campo determinado (...), mas que são 

redimensionadas em razão da trajetória individual e da posição ocupada pelo sujeito 

nesse campo” (GRILLO, 2005, p.156). 

 Esta fragmentação cultural proporciona então ao indivíduo que suas escolhas 

sejam centradas em suas necessidades, o que altera também a forma como as instituições 

devem se colocar, pois o modelo de imposição hierárquica não é suficiente para sua 

manutenção. Nesse sentido, a música desempenha um papel importante principalmente 

com a juventude, pois tem a capacidade de transmitir as mensagens de forma mais 

atrativa, unindo gostos culturais, preferências musicais e expressões de fé. 
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1.2 – CULTURA GOSPEL 
 

 O abandono dos tradicionais usos e costumes foi uma porta para mudanças 

maiores dentro do campo religioso. No final da década de 1980 surge o movimento 

gospel, que foi crescendo e ganhando espaço até mesmo entre as igrejas históricas. 

Segundo Ricardo Mariano (1997), o movimento gospel iniciou no Rio de Janeiro com a 

Igreja Presbiteriana de Copacabana e a Igreja de Nova Vida e, em São Paulo com a 

igreja Cristo Salva
10

. 

Inicialmente de cunho musical, incorporando ritmos condenados pelas outras 

igrejas protestantes como o rock, a lambada, o rap, entre outros, “esse movimento, cuja 

importância ultrapassa sua natureza musical, veio para ficar porque se apoderou da 

juventude crente” (MARIANO, 1997, p.213). Destaca-se para isso, o uso da mídia em 

suas diferentes vertentes, posto que ela sirva como mediadora para a inserção de 

elementos constituidores de um modo de vida. 

O gospel é um termo de origem norte americana, utilizado para designar a 

música religiosa moderna (CUNHA, 2007, p.27). Segundo a autora Jaqueline Dolghie 

(2007), no mercado norte-americano, o gospel refere-se especificamente a um estilo 

musical que se desvinculou do campo religioso e entrou no mercado fonográfico para 

competir com outros estilos, enquanto que na transposição do termo para o Brasil, ele 

refere-se a uma variedade de estilos, pois qualquer música pode ser gospel. A 

popularização do termo no Brasil se deve a Igreja Renascer em Cristo, que o patenteou 

para utilizar em empreendimentos como a gravadora, a revista, a TV e outros.  

 Devido ao seu crescimento e à sua adesão, segundo Magali Cunha, o gospel 

expandiu fronteiras e se tornou uma cultura gospel. Em seu trabalho, a autora configura 

o gospel a partir da tríade música-consumo-entretenimento, dedicando um capítulo 

exclusivo sobre “o poder sagrado da música na cultura gospel” (2007, p.87). 

 A partir da década de 1990, enquanto as grandes igrejas neopentecostais já 

mencionadas como a Universal e a Internacional da Graça estavam crescendo, 

paralelamente surgiram diversas pequenas igrejas e comunidades, com caracteres cada 

vez mais específicos, como a preocupação com o estilo musical, além da preocupação 

com a juventude passar a ser priorizada. Esta fase da expansão pentecostal, “berço” da 

cultura gospel, tem se mostrado mais diversificada e complexa, pois é marcada pelo 

                                                 
10

  Com relação a esta última, adiante será explorada a sua história, tendo em vista que foi nela que a 

banda Oficina G3 iniciou seus trabalhos. 
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encontro cultural tenso do tradicional com o moderno, considerado por Cunha como um 

híbrido. Para a autora, essa é uma geração com práticas de manutenção da cultura, e não 

de ruptura, visto que as mudanças são apenas superficiais e não nucleares (2007, p.171). 

 Esta questão pode ser notada, por exemplo, nas ideias e canções que circulam no 

contexto protestante atual.  A inserção de novos ritmos na cultura gospel possibilitou 

uma maior liberdade nas formas de ser evangélico hoje, principalmente para os grupos 

mais jovens. O discurso de igrejas como a Renascer em Cristo
11

, é de que as pessoas não 

precisam mudar a sua estética e gostos culturais, mas sim o seu pensamento. Dessa 

forma, os jovens que são adeptos de piercings, tatuagens e gostam de músicas mais 

pesadas como o rock, sentem-se mais à vontade para manifestar sua religiosidade. 

  A grande marca do movimento gospel é sem dúvida a música, que, além de 

incorporar novos ritmos, também acaba influenciando na dinâmica do campo 

protestante, com o surgimento de artistas gospel, shows, “louvorzões” e ministérios de 

louvor. Dentro desse cenário maior, observa-se a preocupação das igrejas, que voltam 

suas ações para influenciar numa construção de identidade jovem evangélica, que não 

seja ativa fora, mas dentro das igrejas. 

  Segundo Jaqueline Dolghie (2007) o fortalecimento do mercado da música 

gospel e a forte atração que o mesmo exerce sobre a juventude pelo seu aspecto 

emocional e performático, propiciou uma ruptura na produção musical tradicional – 

especialmente dos cultos presbiterianos que são foco do trabalho da autora – que já 

estava se enfraquecendo. 

  Especificamente sobre esta questão, a autora Sueli da Silva Machado (2012) 

verificou a contribuição e influência da música para a construção de uma identidade 

juvenil na Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Ao trabalhar também com o 

conceito de pós-modernidade, a autora entende que atualmente a cultura a partir da qual 

as pessoas constroem suas identidades passa por transformações o tempo todo. “Nesse 

sentido tanto os jovens como a instituição religiosa da qual eles fazem parte foram 

alcançados por tais mudanças (...). Estes jovens, para manterem-se nas igrejas locais, 

lançaram mão de novos recursos simbólicos impostos por uma nova cultura 

globalizada.” (2012, p.12). 

                                                 
11

  A Igreja Apostólica Renascer em Cristo foi fundada em 1986 pelo casal Estevão e Sônia Hernandes na 

cidade de São Paulo, e patenteou a marca “gospel”. Seu estilo de culto despojado, com foco 

principalmente na música, atrai o público jovem. DOLGHIE, Jacqueline.  A Igreja Renascer em Cristo 

e a consolidação do mercado da música gospel no Brasil: uma análise das estratégias de marketing. 

Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 6, n. 6, p.201-220, outubro 

de 2004. P.202. 
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  Para analisar a constituição da identidade, Machado levantou dados fornecidos 

por 245 jovens da Igreja Presbiteriana Independente do estado ou cidade de São Paulo 

com idade entre 15 e 25 anos. Foi-lhes perguntado sobre questões pessoais, como com 

quem moram e o que estudam, e especificamente sobre a música, a frequência e a forma 

de consumo, qual o estilo que eles mais gostavam e qual estilo cantavam na igreja, entre 

ritmo e mensagem qual o mais importante, e se eles tinham uma turma e por quê. A 

partir da análise dos dados, a autora entende que a música expressa os sentimentos dos 

jovens - um pouco diferente de Cunha, que afirma que a música também produz 

sentimentos. 

  A autora trabalha com as teorias de Edgard Willems
12

, segundo o qual a música é 

importante na construção da personalidade humana não só por desenvolver o lado 

criativo, mas também por ajudar a desenvolver a maioria das faculdades humanas, como 

a vontade, a sensibilidade, o amor, a inteligência e imaginação. Por atuar como 

estimulantes de sensações, dependendo do acorde musical recebido o organismo do 

indivíduo poderá alterar emocionalmente (MACHADO, 2012, pp.63/65-66). 

  É notado que, diante da expansão e circularidade da cultura gospel, há uma 

reorganização do campo religioso protestante, na medida em que até mesmo as 

instituições mais conservadoras vão aceitando práticas e comportamentos a fim de 

manterem-se no cenário. Mas vale lembrar também que essa “reorganização” não 

significa uma convivência pacífica, exemplificadas pelas Resoluções XIX e XXI do 

Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil referentes a 2010, os quais 

determinam que as igrejas Universal do Reino de Deus e Mundial do Poder de Deus 

estão enquadradas como seitas, e que os membros oriundos delas deverão professar 

novamente a fé.
13

 

  Os embates marcam o campo religioso protestante. Esse cenário de diversidade 

possibilitou a atenção a vários grupos, que delineiam suas identidades a partir de suas 

preferências culturais, sendo aí a música um elemento importante. No próximo capítulo, 

trabalhou-se especificamente com o rock gospel e as duas bandas que são foco do 

presente trabalho. Estas bandas demonstram a diversidade do rock na cultura gospel. 

 

                                                 
12

  Este autor é um pedagogo que trabalha com a questão da educação musical e desenvolveu um método 

progressivo voltado para crianças utilizando a música como porto de partida do desenvolvimento.  

Machado trabalha com a obra As bases psicológicas da educação musical. Edição patrocinada pela 

Fundação Calouste Gulbenkian – Edições Pro-Música – 1970. 
13

  JORNAL BRASIL PRESBITERIANO. Edição especial com as Resoluções do Supremo Concílio de 

2010. Agosto de 2010. P. 06. 
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CAPÍTULO 2 – AS FACES DO ROCK NA CULTURA EVANGÉLICA 
BRASILEIRA 

 

 Como foi exposto no capítulo anterior, uma característica fundamental do campo 

evangélico nos últimos vinte anos é o movimento gospel. De acordo com Magali Cunha 

(2007), mais do que um movimento musical, o gospel configurou-se como uma cultura, 

marcada ainda pelos encontros entre o tradicional e o moderno. Ainda assim, a música é 

um elemento fundamental para essa manifestação cultural, através da inserção de 

diferentes gêneros como axé, funk, hip hop, sertanejo e o rock. 

  Entretanto, estes grupos não são homogêneos. Seguindo o conceito de “campo”, 

observa-se a disputa pelo poder simbólico entre os produtores musicais. Com suas regras 

próprias, existem as expressões culturais mais aceitáveis e as tidas como contra-culturais 

ou underground.  

  No caso específico do rock, existem variações sobre o gênero que se refletem 

também na formação de grupos. Desde bandas com um rock mais melódico, até bandas 

de metal cristão, a aceitação dentro do campo religioso protestante ocorre de maneiras 

distintas para cada um. Neste capítulo, foi brevemente delineado um perfil do rock 

evangélico, destacando suas diferentes facetas específicas. 

  

2.1 – ROCK GOSPEL 
 

 Durante as pesquisas para este trabalho, observou-se que o rock, mais do que um 

gênero musical, é também um sistema de signos verbais, musicais e imagéticos que 

propicia um estilo de vida e gera espaços de convivência no qual os indivíduos buscam 

se relacionar. Diferentemente das músicas eruditas, que exigem um comportamento 

contemplativo da plateia, o rock procura estimular a interação entre artista e público, 

uma característica que o torna bastante atrativo para uma camada jovem. Para Paul 

Chacon, 

 

O rock é muito mais do que um tipo de música: ele se tornou uma maneira de 

ser, uma ótica da realidade, uma forma de comportamento. (...)Mais 

polimorfo ainda porque seu mercado básico, o jovem, é dominado pelo 

sentimento da busca que dificulta o alcance ao porto da definição (e da 

estagnação . . .) (CHACON, 1982, p.8). 

 

 Além disso, a associação deste gênero musical a uma cultura desregrada e 
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rebelde predominava e dificultou bastante a sua inserção na cultura evangélica 

brasileira. Para compreender um pouco de que modo ocorreu essa inserção, é necessário 

fazer um breve resgate sobre a trajetória do rock, com suas diferentes influências 

musicais e contextuais. 

 O início do rock está intrinsecamente relacionado à música gospel produzida 

pelos negros norte-americanos na década de 1950, do que viria depois a ser chamada de 

rhythm and blues. Entretanto, como era tocada entre os negros, não tinha espaço e nem 

era bem vista pela sociedade branca. O rock, em suas origens norte-americanas, atinge 

uma popularidade singular quando Elvis Presley, um branco, começa a tocar músicas 

características da população negra. Essa questão foi vista de forma negativa por vários 

grupos, que diziam que através do rock as pessoas brancas e seus filhos poderiam ser 

levados ao nível dos negros. 

 Se nos EUA o rock começa entre o gospel e depois amplia sua circulação, no 

Brasil ocorre o inverso: ele chega entre o mercado secular
14

 e encontra dificuldade para 

passar para o gospel. Até hoje, a linha que separa o sagrado e o profano é muito tênue e 

gera dúvidas para os roqueiros evangélicos, sobre questões como a conveniência de 

ouvir bandas seculares ou só bandas cristãs. 

 Neste mesmo período (1950/60), na música evangélica brasileira figuravam 

Feliciano Amaral e Luiz de Carvalho, sendo este último o primeiro cantor evangélico a 

inserir o violão como instrumento musical litúrgico (CUNHA, 2007, p.69). Suas 

músicas, no entanto, eram composições mais ligadas às raízes nacionais. Quase 

concomitantemente, instalaram-se no Brasil organizações paraeclesiásticas do exterior, 

voltadas principalmente para a evangelização de jovens e adolescentes, usando músicas 

de fácil melodia e versos curtos como apelo. Em sua dissertação, João Marcos da Silva 

(2010) acrescenta que: 

 

O contexto de uma “importação imposta” dos modelos estadunidenses, 

segundo Laan Barros, favoreceu a formação de uma postura mais 

preconceituosa em relação às manifestações musicais populares. Com isso as 

expressões musicais cristãs que surgiram, adaptando ritmos e instrumentos do 

contexto brasileiro, enfrentaram um grande preconceito por vários segmentos 

evangélicos acirrando cada vez mais a separação entre a música sacra e a 

profana. (SILVA, 2010, p.35). 

 

 Acompanhando os movimentos juvenis de engajamento social que ocorriam em 

                                                 
14

  O primeiro rock composto no Brasil foi “Rock and roll em Copacabana” (1957), de Cauby Peixoto, 

seguido por Betinho e seu conjunto com “Enrolando o rock” (1957). 
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todo o mundo nas décadas de 1960/70, o segmento jovem de dentro das igrejas 

evangélicas também começa a participar de forma ativa nas transformações do 

pensamento evangélico. Fruto deste momento foi o Movimento de Jesus, “uma 

estratégia de evangelismo realizada nas ruas no final dos anos 1960, nos EUA, com 

vistas a atingir a juventude” (CUNHA, 2007, p.72). 

 Segundo Cunha, o Movimento de Jesus foi a grande influência para a mudança 

dos cultos - que passaram a ser mais informais - assim como para a revolução musical 

com o surgimento da Jesus Music e a realização de festivais de “Jesus Rock”: 

 

Respondendo às reações negativas dos grupos tradicionalistas, cantores e 

compositores da Jesus Music diziam estar usando a música para combater os 

efeitos negativos do rock popular. E repetiam uma frase do reformador 

Martinho Lutero para fundamentar sua causa: “Porque o demônio deve ficar 

com os melhores tons?” (CUNHA, 2007, p.72). 

 

 Por ter este aspecto preocupado em apresentar uma linguagem próxima com a 

juventude, o Movimento de Jesus teve ampla adesão nos EUA, sendo inclusive capa de 

revistas como a Life e difundido por vários meios, como adesivos de carro por exemplo. 

 

  
Capa da Revista Life [junho de 1972]

15
 

                                                 
15

  Disponível em: < http://www.allsavedfreakband.com/jesus_movement.htm > 

http://www.allsavedfreakband.com/jesus_movement.htm
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Figura: Propaganda de produtos voltados para a juventude evangélica norte-americana em meados dos 

anos 1970, disponível no Bookstore Journal (Junho de 1973), (Fonte: MacDANNELL, 1995, P. 251). 

 

 

 

 
Adesivo de carro produzido nos anos 1970. Trocadilho com a música de Simon and Garfunkel, “Bridge 

over the troubled water” (1970). Fonte: HARVEY (PAUL) BUMPER STICKER COLLECTION, 1972-

1981. 

 

 Vários líderes formados com essas ideias se espalharam pelo mundo e chegaram 

também ao Brasil, encontrando aqui também boa aceitação entre a juventude. Surgem 

então os conjuntos nas igrejas, como forma da representação juvenil local. 
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As igrejas locais identificavam-se muito mais com as propostas dos grupos 

herdeiros do Movimento de Jesus, que traziam renovação musical no tocante 

a ritmos e melodias, mas, como já referido, preservavam o núcleo da 

mensagem tradicional do protestantismo brasileiro (pietismo, individualismo, 

negação do mundo, sectarismo, antiecumenismo) e alinhavam-se com os 

ideais do Estado militar. (CUNHA, 2007, p.80) 

 

 Já fruto de algumas misturas, o rock também apresenta variações. Na década de 

1970 o rock se torna mais agressivo, revisitando o rock dos anos 1950, mas com 

enormes amplificadores, dando lugar, por exemplo, ao rock progressivo, que era uma 

forma de misturar os instrumentos com influência de músicas eruditas, produzindo 

canções longas. Surge também o punk rock, com uma atitude básica de revolta. Nos 

anos 1980, os diálogos com outros ritmos intensificam-se e o rock fica ainda mais 

diversificado, retratando relações amorosas e temáticas sociais. Com todas estas 

transformações, o rock se tornou um ritmo de identificação para uma cultura juvenil 

branca de classe média no Ocidente, inserindo-se de forma bem sucedida no mercado 

fonográfico, produzindo uma grande variedade de ritmos, misturas e estilos. 

 Neste período de profusão da música secular, o meio evangélico experimenta um 

maior desenvolvimento das fusões que vinham se mostrando desde as décadas de 

1960/70 com o Movimento de Jesus. Como já dito anteriormente, surge neste período o 

movimento gospel, inicialmente de cunho musical e que expande suas fronteiras através 

do consumo de uma “marca” gospel. “Como se pode perceber, a novidade foi a grande 

marca dessa época. Não faltou resistência, como era de se esperar, ao tipo de movimento 

musical que se infiltrou nas igrejas protestantes. O grupo guardião da tradição fez tanto 

alarde quanto as guitarras e baterias da nova geração (...)” (DOLGHIE, 2007, p.211). 

Este início do desenvolvimento do rock‟n roll no meio cristão, com o trio 

guitarra, baixo e bateria, enfrentou uma reação de demonização do ritmo por parte das 

alas mais conservadoras, já que na tradição protestante apenas instrumentos oriundos da 

música erudita eram compatíveis com a música sagrada. De acordo com Airton Jungblut 

(2007), o rock gospel surge com o objetivo de atingir os grupos não evangélicos, ao 

mesmo tempo em que busca renovar o interior do universo religioso, num processo de 

destradicionalização. 

 Neste período o tele-evangelista Jimmy Swaggart se destaca entre os acusadores 

do rock como um ritmo demoníaco: 

 

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

está convidando os poderes das trevas. Se envolvendo [sic] com esta 
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influência satânica, o controle da mente e do espírito é possível. Qualquer um 

que escute esta sujeira está abertamente entrando em comunhão com espíritos 

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

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

inspiração demoníaca. (PETERS; MERRIL. Apud: SILVA, 2010, p.42). 

 

 A despeito dessa forte resistência pelas alas mais tradicionais do campo 

protestante, o rock foi ganhando espaço, principalmente pelas demais mudanças que 

ocorriam neste campo como um todo. Um dos primeiros grupos de rock foi o Rebanhão, 

formado por jovens de diferentes denominações por volta de 1985. Nesse período, os 

grupos juvenis passam a trocar o modelo dos conjuntos pelo de banda. O Rebanhão 

inovou na postura das apresentações, no linguajar, e foi o primeiro grupo evangélico a se 

apresentar numa casa de shows (CUNHA, 2007, pp.81/82). 

 A partir deste momento, as produções fonográficas evangélicas passam a 

dialogar intensamente com o mercado secular.  O autor João Marcos da Silva (2010) traz 

esta questão ao analisar as capas dos álbuns produzidos neste período. Ele chama 

atenção, em um dos exemplos, para a semelhança entre a capa do LP da banda 

Rebanhão com o LP do grupo Menudo no tocante à aparência dos integrantes, no 

vestuário, as posturas de corpo e as expressões do rosto (SILVA, 2010, p.48). 

 

           
                 Rebanhão – Grandes momentos (1988)             Menudo – Can‟t get enough (1986) 

 

 Observam-se várias semelhanças como a escolha das cores, o aspecto fotográfico 

e o vestuário, embora com relação a este último aspecto os componentes da banda 

Rebanhão ainda se mostrem mais resguardados, com o as camisas fechadas e a foto em 

plano médio, sem expor tanto o corpo. 

 Seguindo a tendência e influenciadas pela Rebanhão, surgem inúmeras bandas de 

rock, oriundas, muitas delas, das novas igrejas e comunidades que se espalham neste 

período pelo Brasil. Neste início, destacam-se as bandas Oficina G3, Resgate, 

Katsbarnéa e Kadoshi. Concomitantemente, estas bandas e seu público continuam 
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enfrentando a resistência de alas conservadoras do campo evangélico e tem que 

desenvolver um discurso de defesa do uso do rock por elas. O autor Airton Jungblut 

(2007) observa: 

 

Em defesa da possibilidade de utilizar o rock para fins evangelísticos, muitos 

jovens estão a afirmar ruidosamente que o “Diabo não é o pai do rock”, e 

nesse exercício, que consideram uma re-apropriação desta sonoridade, eles se 

utilizam de toda uma argumentação baseada numa exegética bíblica. 

Começam por reconhecer que Lúcifer sempre teve grandes habilidades com a 

utilização da música para fins malignos por ter sido, antes da queda, o 

“ministro do louvor”. (...) A paternidade satânica do rock, contudo, é 

veementemente contestada pelos jovens roqueiros evangélicos. Para eles, 

segundo seus próprios termos, “todo gênero de música pertence a Deus, o 

diabo não é nada, a não ser o pai da mentira e do pecado, e ele não tem 

autoridade sobre os gêneros musicais”. Não se trata, portanto, de apropriar-se 

de algo originalmente satânico para fins evangelísticos, mas sim de retomar 

algo que pertence a Deus, já que este seria o verdadeiro criador de todas as 

coisas. Nesta lógica, todas as coisas no mundo são neutras podendo tanto ser 

usadas para benefício de Deus ou de Satanás. Reconhecendo que Satanás 

vinha melhor utilizando o rock até agora, ao ponto de ter sua imagem bastante 

associada a este estilo musical, esses jovens roqueiros evangélicos pretendem 

desalojar esse ente maligno dali. (JUNGBLUT, 2007, pp.148-149). 

                                      

 Por outro lado, além desta resistência no próprio meio evangélico, há também 

uma certa rejeição por parte das bandas e do público secular para com a produção 

gospel. Parece inconcebível que alguns tentem unir a cultura cristã com símbolos e a 

linguagem do rock secular. 

 Um exemplo que demonstra claramente este embate foi a conversão de Rodolfo 

Abrantes, ex-vocalista da banda Raimundos – famosa com suas canções que misturavam 

hardcore e forró, além das letras com palavrões e referências a sexo e drogas. Quando o 

artista se converteu ao cristianismo e passou a gravar músicas cristãs, foi bastante 

criticado. Há uma música paródia do “Reggae do manero”
16

, de autoria desconhecida, 

que ironiza a conversão de Rodolfo e reflete bem o inconformismo dos fãs com a 

mudança dele para o meio gospel. 

 

Se eu uso terno e camisa com gravata, calça brega é que me converteram/ 

Eu fui no culto no domingo e vi o pastor jogando bingo e gastando todo o 

meu dinheiro/ 

E me levou os bens, me levou tudo, levou casa, levou carro importado,  

Até o meu desodorante, me disseram amém!/ 

Só pode entrar se der o dízimo, parar de gravar disco e sair da banda 

Isso é pro meu bem! (...) 

 

 Segundo Jungblut (2007), a partir de embates como este, pôde-se ver vários 

                                                 
16

  Música gravada no álbum “MTV Ao Vivo - Raimundos”, lançado em 2000. 
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roqueiros evangélicos defendendo que eram mais radicais e underground que muitas 

bandas seculares. A argumentação é de que no contexto da sociedade moderna no qual o 

lema “sexo, drogas e rock n‟ roll” é dominante entre os jovens, recusar a esta cultura é 

ser verdadeiramente underground. 

 Se com o tempo, o rock de uma forma geral passou a ser aceito no meio 

evangélico, alguns estilos como o metal e o hardcore - por serem mais pesados e 

associados a artistas seculares que apresentavam um estilo estético ligado ao ocultismo 

como Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Black Sabbath, Kiss, etc - continuaram sendo 

considerados como demoníacos. Deste modo, algumas bandas cristãs que adotaram estes 

estilos em suas composições permanecem não sendo bem vistas entre o meio 

evangélico, considerando-se então underground . 

 Como desdobramento destas questões, já na década de 1990 surgiram igrejas 

voltadas ao público fã do estilo heavy metal. Uma das mais expressivas foi a 

Comunidade Zadoque (atualmente chamada de Crash Church Underground Ministry), 

que, dissidente da Igreja Renascer em Cristo, teve expansão em outras cidades como Rio 

de Janeiro e Curitiba. De acordo com Patrícia Villar (2011), esta “vertente musical 

metaleira que leva um discurso religioso em seus temas esteve sempre envolvida em 

polêmicas pelo fato de estar simultaneamente em contato com dois públicos: o religioso 

e o não-religioso” (VILLAR, 2011, p.16). 

 Um pouco diferente da Zadoque pelo seu enfoque teológico, em 2001 foi 

fundada em Curitiba a Comunidade Gólgota. O seu pastor Volmir Bastos, conhecido 

como Pipe, havia crescido na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas na adolescência saiu e 

envolveu-se com o movimento punk. Um tempo depois retornou para a igreja, estudou 

no Seminário Teológico em Foz do Iguaçu e depois veio para Curitiba. Por sua 

formação, foi escolhido para ser o pastor da Comunidade que ele e um grupo de amigos 

estavam idealizando. 
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Logomarca da Igreja 

 

 A palavra “Gólgota” refere-se ao monte onde Jesus foi crucificado, algo que 

pode ser identificado no desenho da logomarca da Igreja. Segundo Pipe - em declaração 

do site relacionamentos Orkut - existem duas questões no uso do termo: um Teológico, 

pois foi no monte Gólgota que Cristo morreu; e um cultural, tendo em vista que no meio 

underground é comum o uso de caveiras em camisetas, tatuagens, etc. Como Gólgota 

significa "caveira" ou "Crânio", os favorece no uso de figuras, desenhos, imagens com 

caveiras como estratégia (VILLAR, 2011, p.45). 

 Talvez pela formação presbiteriana do pastor, a Comunidade Gólgota mantenha 

uma linha teológica mais tradicional, diferentemente da maioria das igrejas fundadas 

neste contexto, que são neopentecostais. O pastor Pipe também tem um discurso de que 

a música é uma questão cultural, que pode ser usada para disseminação de qualquer 

filosofia. Na entrevista ele comenta o seguinte: 

 
Cada cultura desenvolveu na sua história, dentro da humanidade, desenvolveu 

algumas particularidades. Por exemplo a música celta (...), há toda uma 

particularidade de estilo... aquele tipo de música não pode ser usado pra 

adorar a Deus? Claro que pode! (...) Música árabe, a música indiana, (...) a 

própria questão das batidas tribais, que vem lá da África (...), usam nos ritos  

de Ocultismo, mas não é só isso, faz parte da vida deles. É a música que é da 

cultura e que em determinado momento da cultura é usado, direcionado pra 

algum aspecto da religião. (...) Então a música é um instrumento, expressão... 

os caras falam que rock é do diabo. Quem falou isso? Raul Seixas? Mas quem 

é o Raul Seixas pra definir o que é e o que não é? Ele que inventou o rock? 

Não! (...) Houveram [sic] bandas dentro do crescimento, do desenvolvimento 

do rock que conduziram sua filosofia pra essa direção. E muitas dessas 

bandas fizeram isso de modo teatral (...). O rock nunca foi do Diabo! O rock 

sempre foi uma expressão cultural, desde o começo. O rock nunca foi [do 

Diabo]... teve gente que usava, mas tinha gente que não. E teve gente que 

simplesmente falava das coisas da vida e acabou, ponto. (...) Só que a igreja 

abraçou a ideia de que foi né! E aí é um problema, e até hoje é um problema 

(...). (BASTOS, 2011) 
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 De acordo com o pastor, a comunidade surgiu da preocupação em evangelizar 

pessoas que não seriam alvo de igrejas tradicionais. Seu estilo é voltado para punks, 

metaleiros, rockeiros e vários outros. Hoje a comunidade possui uma filial em 

Blumenau, Santa Catarina.  

 Para explorar então estes dois universos distintos dentro do cenário do rock 

evangélico, foram selecionadas as bandas Oficina G3 e Desertor. A primeira banda 

representa o cenário do rock nacional, enquanto que a segunda está ligada ao cenário 

underground cristão e representa a Comunidade Gólgota, referida acima.  

 

2.2 – OFICINA G3 
 

 A banda Oficina G3 inseriu-se no cenário da música gospel no final da década de 

1980. Seus integrantes eram frequentadores da Igreja Cristo Salva, fundada em 1975 em 

São Paulo pelo ex-empresário Cássio Colombo. Segundo Siepierski (2001, pp.79-80), 

após vivenciar a falência de um negócio, Cássio Colombo passou brevemente por 

religiões de matriz africana até chegar à Igreja Evangélica Independente do Cambuci, 

onde começa a sentir as cobranças em relação aos sinais externos de santidade. Ele 

começa então a realizar reuniões com jovens em sua casa de maneira informal com forte 

ênfase musical. Com o crescimento das reuniões ele rompeu com sua igreja e fundou a 

Igreja Cristo Salva que na época emergiu como uma “igreja da moda”. As pregações já 

mostravam traços do que viria a se desenvolver posteriormente, como a teologia da 

prosperidade e a guerra espiritual. 

 Pela importância dada à questão da música, no meio da Igreja Cristo Salva 

formaram-se vários grupos com influências de ritmos diferentes, dentre eles o rock, que 

começaram a ser convidados para tocar também em outras igrejas. Para os trabalhos 

internos havia três grupos. Os componentes do terceiro grupo, chamado de G3 como 

uma abreviação de grupo três, formariam mais tarde a banda Oficina G3. 

 Em 1990 eles gravaram o primeiro LP ao vivo numa casa de shows, ocasião em 

que acrescentaram “Oficina” ao nome da banda, que até então era apenas “G3”. Na capa 

deste álbum, também é possível observar os diálogos com o contexto da música secular. 

A banda opta, ao invés do close fotográfico, por uma imagem que ressalte a grandeza do 

show, muito próximo à escolha da banda RPM em um álbum de 1985. 
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            LP Oficina g3, “Ao vivo”, 1990.               LP RPM, “Rádio Pirata Ao vivo”, 1985. 

 

  Em entrevista ao programa Conexão Gospel
17

, o guitarrista e um dos fundadores 

da banda José Afram Júnior, conhecido como Juninho Afram, esclarece que “Oficina” 

veio da ideia de um lugar de conserto, em referência à necessidade de o homem se 

“consertar” com Deus. Outra questão levantada por ele é de que uma das preocupações 

era que o nome da banda não lembrasse nada cristão, pois eles queriam atingir um 

público que estava fora das igrejas também. 

 Os próprios integrantes esclarecem que no início tiveram dificuldades pelo fato 

de que havia uma forte rejeição ao uso do rock dentro do campo evangélico. As pessoas 

tinham a ideia de que o rock era realmente algo ligado ao diabo. Ainda de acordo com o 

guitarrista Juninho Afram, 

 

Com base nestes „rótulos‟, de um lado ficou a galera do gospel dizendo que o 

rock era do diabo, e de outro lado a galera que não é do gospel dizendo que 

rock com Jesus não combinava. (...) Foi com o objetivo de mudar esse „rótulo‟ 

que rolou o lance do „Jesus, vida e rock n‟ roll‟” (AFRAM, 2005). 

 

 É possível perceber as mudanças da banda ao longo de sua carreira a partir das 

imagens produzidas. No álbum “Indiferença” gravado em 1996, a banda ainda mantém 

um estilo estético simples, com fotos de apresentação dos músicos. 

 

                                                 
17

  Esta entrevista está nos extras do DVD “O Tempo”, lançado em  2000 pela MK Music. 
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Uma das capas do álbum “Indiferença” (1996) 

  

 Em seguida, com a troca do vocalista e mudança para a gravadora MK, o Oficina 

G3 muda um pouco sua apresentação estética, como pode ser visto na foto a seguir, do 

álbum “O tempo” (2000). 

 
Capa do álbum “O tempo” (2000). 

 

 Este CD marca a entrada do Oficina G3 na maior gravadora do meio gospel e sua 

aproximação com o pop rock. Tanto seu estilo musical como sua estética ficas mais 

amenos, diferente do estilo de cabelos compridos antes adotados pelo guitarrista Juninho 

Afram, por exemplo, que aparece aqui com o cabelo curto (segundo da esquerda para a 

direita). 

 Um pouco depois, com a saída do vocalista (que aparece de casaco vermelho na 

foto anterior) e do baterista (primeiro da esquerda para a direita na foto anterior), o 

Oficina G3 muda novamente seu estilo, aproximando-se bastante do rock progressivo. 

Sua apresentação estética também muda bastante. 



28 

 

 

  
“Além do que os olhos podem ver” (2005) 

 

 Neste período a banda constrói arranjos bem mais pesados, explorando 

principalmente os vocais – alternados entre o guitarrista Juninho Afram (primeiro da 

direita para a esquerda na foto ao lado) e o tecladista Jean Carlos (ao fundo na foto ao 

lado). 

 No último álbum, “Depois da Guerra” (2008), a banda integra um novo 

vocalista, e seu estilo fica mais pesado. Esteticamente, não há tanta mudança com 

relação ao álbum “Além do que os olhos podem ver”. 

 
Foto do álbum “Depois da Guerra” (2008) 

  

 Com relação a estas transformações estéticas, que de certa forma acompanharam 

as transformações nos arranjos musicais da banda, é possível inferir que as mesmas 

foram decorrentes de uma pretensão em expandir o público, como de fato foi possível, já 

que a banda é conhecida desde igrejas como a Assembléia de Deus, que mantém 

costumes um pouco mais conservadores, até igrejas e comunidades mais abertas com 



29 

 

relação a usos e costumes. 

 Um ponto interessante a ser ressaltado na trajetória do Oficina G3 é o fato de que 

eles conseguiram uma projeção nacional tanto no meio gospel como no meio não 

gospel, destacando-se neste pela técnica musical elaborada. O guitarrista Juninho Afram, 

atualmente o único integrante da formação inicial da banda, é endorser
18

 de uma linha 

de guitarras da Tagima e aparece entre os melhores guitarristas do Brasil, 

 

tendo não apenas um, mas dois modelos signature – uma guitarra produzida 

totalmente de acordo com as especificações e preferências do próprio músico, 

vendida com a sua assinatura. Foi o primeiro músico cristão a ter esse tipo de 

instrumento lançado no Brasil
19

. 

 

 O baixista Eduardo Tambasco (Duca Tambasco) também endorser da Tagima, 

tem uma linha de baixos criados com sua assinatura dentro do signature series da 

empresa. Jean Carllos, tecladista, é patrocinado pela Kurzweil, que conta com endorsers 

como Stevie Wonder e Jordan Rudess, do Dream Theater. 

 Com dez álbuns e três DVDs gravados, o Oficina G3 é uma referência nacional 

para outras bandas. O primeiro trabalho, “Oficina G3 – Ao vivo” (1990), foi 

independente. Em 1993 a banda gravou seu segundo álbum pelo Gospel Records, onde 

ficou até 2000, quando assinou contrato com a gravadora MK, lançando o álbum “O 

Tempo”. A MK Music é líder do mercado fonográfico gospel, e pertence ao Grupo MK, 

que possui ainda a MK Editora, a Rádio 93 FM, o MK Shopping e os Portais Elnet e 

Som Gospel. 

 Seu estilo variou bastante ao longo da carreira, passando pelo hard rock, pop 

rock, new metal e pelo rock progressivo. Esse perfil rendeu à banda grande circulação 

entre vários grupos com distintos gostos musicais, além de facilitar a sua inserção no 

meio secular. O maior destaque nesse meio foi a apresentação no Rock in Rio III, em 

2001. Foi a banda que abriu o evento na programação da Tenda Brasil, tocando músicas 

do seu cd “O tempo”, lançado pela MK Music no ano anterior.  

 

2.3 – DESERTOR 
 

 Segundo informações recolhidas no blog mantido pelos integrantes da banda 

                                                 
18

  Esta é uma prática de mercado que significa literalmente “endosso”, ligada ao patrocínio de marcas a 

determinados músicos que, em troca, fazem propaganda do produto.  
19

 Comentário disponível em:< http://conexaog3.com/g3/oficina-g3/ > 

http://conexaog3.com/g3/oficina-g3/
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Desertor
20

, eles iniciaram os trabalhos em 1995, na cidade de Foz do Iguaçu, com 

Volmir Bastos (o Pipe) na guitarra, Leandro no vocal, Giordane na bateria e “Moita” no 

baixo. Com uma influência do hardcore trash, as letras já tratavam da questão do 

posicionamento cristão em relação a diversos problemas sociais como racismo e aborto, 

por exemplo. 

 Quando o guitarrista Volmir Bastos – o Pipe – veio para Curitiba essa formação 

da banda se dissipou. Em 2001 ele fundou a Comunidade Gólgota, igreja voltada para o 

público roqueiro e que tem uma importância fundamental para compreender o caráter 

assumido pela Desertor. 

 Em entrevista concedida a mim no dia 11 de maio de 2011, Pipe esclarece que a 

questão da música foi um fator determinante para a formação da Comunidade. Nascido 

em uma família de tradição presbiteriana, durante a adolescência ele rompe com a igreja 

e passa a assumir uma postura cultural punk
21

, entretanto sempre distinguindo a sua fé 

em Jesus e a religião dogmática, vendo-se até como um “anarquista cristão”. Todavia, 

ele relata que entre as manifestações punks sentia a falta de uma solução para os 

problemas apontados. Quando voltou para a Igreja Presbiteriana do Brasil em 1990, 

passou a ver que o cristianismo poderia responder a tais questões. Ao ser questionado 

sobre como tratou do aparente paradoxo entre a cultura punk e a cultura colocada pela 

igreja, ele afirmou o seguinte: 

 

Quando eu comecei a ler a Bíblia, vi que muitas coisas no movimento 

punk tinham a ver com ela, como as questões de liberdade, respeito, 

por exemplo. [...] Eu tenho uma banda de hard-core punk, e a gente 

fala das mesmas questões que os punks falavam, só que agora numa 

perspectiva bíblica, do ponto de vista de Deus. Então a gente fala sobre 

aborto, sobre racismo, sobre drogas, sobre violência, sobre corrupção. 

Então as mesmas denúncias que eu fazia quando estava no movimento 

punk [...] eu faço hoje também, só que agora é diferente! Agora tá [sic] 

inserido Deus na questão. Então o que diferenciou o cristianismo do 

anarquismo na minha vida? O cristianismo me propôs uma solução, e a 

solução começa em mim, na minha vida [...]. 

 

 

 Nessa época em que veio para Curitiba, Pipe se uniu com Ângelo e Wellington 

                                                 
20

  Disponível em: http://desertorhc.wordpress.com/desertor/  
21

  Os autores colocam a segunda metade dos anos 1970 como a origem do punk nos Estados Unidos e na 

Inglaterra, em meio às crescentes críticas ao sistema capitalista justamente entre a juventude. As 

músicas curtas e com letras abordando problemas sociais apresentaram-se como uma das facetas do 

rock e muitas gravadoras tentaram, sem êxito, contratar as bandas que se recusavam e continuavam a 

ter uma ligação mais próxima com o público e tocando em pubs. Obras: BIVAR, Antonio. O que é 

punk? São Paulo: Brasiliense, 1982; CHACON, Paulo. O que é rock? São Paulo: Brasiliense, 1982; 

GALLO, Ivone. Por uma historiografia do punk. Projeto História n° 41, 2010. 

http://desertorhc.wordpress.com/desertor/
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Torquetto. A Desertor apresenta-se como uma banda de hardcore punk, segundo o 

guitarrista Pipe. Esteticamente, eles também se parecem com bandas como Garotos 

Podres.
22

 

 
Foto da banda Desertor. 

  

 
Foto da banda Garotos Podres. 

 

  Em 2002 eles lançaram o primeiro trabalho dessa formação da banda Desertor, o 

álbum “Aborto não” que contém 13 faixas. As canções são bem curtas, oscilando entre 

um som mais pesado e a velocidade. Em relação às letras, confirma-se uma questão 

apontada na entrevista, sobre a articulação entre as críticas e Deus, pois diante dos 

problemas, este é sempre apontado como a solução. 

                                                 
22

  “Garotos Podres” é uma banda de punk rock paulista de 1982 e ainda atuante. O pastor Pipe citou esta 

banda na entrevista, como uma das que ele tinha contato na adolescência. 
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Capa do álbum “Aborto não!” (2002) 

 

 Já a capa do álbum apresenta uma imagem altamente significativa e 

intimidadora, o que pode ser observado como uma influência da postura de bandas de 

hard core e punk. Apresentando a imagem de um feto, além de chocar, quem vê a 

imagem não a associa a uma banda cristã, mesmo com o título do álbum que se declara 

contra o aborto. 

 O segundo trabalho, “Cadeira de rodas”, foi lançado em 2006. Neste álbum, o 

som fica mais pesado com a utilização de vocais mais urrados e uma maior velocidade 

das músicas que variam de 0:10 a 2:47, com algumas músicas repetidas do primeiro 

trabalho. As letras das canções tratam da postura das pessoas em relação a questões 

sociais. 

 

 
Capa do álbum “Cadeira de rodas” (2006) 
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 O foco deste álbum é a manipulação da mídia – notadamente a televisão – sobre 

a população. Esta temática também se aproxima bastante de bandas seculares de punk e 

hard core, que se voltam contra o sistema padrão e criticam o grau de sua influência. A 

imagem, com uma pessoa sentada numa cadeira de rodas ligada à fios que parecem 

conectar-se a uma televisão, associada ao fundo preto, também choca e passa a ideia de 

que a mídia televisiva faz as pessoas perderem um pouco da noção da realidade, já que 

ficam presas ao que ela transmite. 

 Além dos álbuns, a banda Desertor também produz alguns itens, como adesivos, 

camisetas. 

 
Camiseta da banda Desertor. 

 

 
Adesivos da banda Desertor. 

 

 Com os produtos a banda também insere-se no mercado, sempre referenciando 

sua origem cristã, já que tocam em espaços seculares com outras bandas do mesmo 

estilo. Como já referenciado neste capítulo, é a partir destes produtos, entre outros 

fatores, que os consumidores das músicas estabelecem também suas redes de 
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relacionamento e constroem suas identidades. 

 A seguir, no capítulo 3, há uma abordagem a partir de algumas canções, 

procurando ressaltar temáticas recorrentes tanto na banda Oficina G3 como na Desertor 

e demonstrar de que forma elas podem influenciar na construção das identidades juvenis 

no Brasil em cada grupo que representam. 
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CAPÍTULO 3 – CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE JUVENIL A 
PARTIR DE MÚSICAS DE ROCK N’ ROLL GOSPEL 

 

 Tendo em vista o cenário que já foi exposto, percebe-se a proximidade da 

juventude com a questão musical e, mais especificamente, com o rock. Neste capítulo, 

abordaram-se as possíveis influências que as canções das duas bandas selecionadas têm 

sobre a formação identitária dos jovens que as ouvem. 

 Considerando então a música como um elemento de função estimulante para o 

desenvolvimento das faculdades humanas, nota-se também o seu caráter agregador, pois 

a partir de elementos ligados a ela, desde shows que proporcionam espaços de encontro, 

álbuns, fã clubes e até camisetas para consumo pessoal, os indivíduos estabelecem redes 

de relacionamentos. E é justamente a partir do espaço social e cultural no qual os jovens 

estão inseridos que as identidades são construídas. 

 Isto posto, de acordo com a historiadora Karina Bellotti (2007), observa-se que 

as culturas evangélicas circulam e são reapropriadas de acordo com as necessidades de 

cada indivíduo, e não apenas seguindo um padrão colocado pelas instituições. As 

práticas são reconstruídas e ressignificadas pela ação diária dos seus agentes. Segundo 

Stuart Hall,  

 

um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as 

sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as 

paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas 

localizações como indivíduos sociais. (HALL, 1998, p. 9). 

 

 Essa característica pode ser evidenciada com o surgimento de diversos 

movimentos que recusam uma expressão religiosa tradicional e fundam novas 

instituições que melhor se adéquam às suas necessidades, como a Bola de Neve que tem 

foco no público de surf e reggae, e a Comunidade Cidade de Refúgio que foca no 

público homossexual, por exemplo. Outra questão interessante, decorrente dessa 

autonomia individual é o trânsito religioso, conceito criado para caracterizar um 

fenômeno no qual as pessoas não sentem a necessidade de serem fiéis a uma instituição 

específica, mas “flutuam” em diversos espaços à procura de respostas para seus 

questionamentos momentâneos. 

 Dentro desse cenário, observa-se que emerge uma preocupação com a juventude. 
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No contexto tratado neste trabalho (1990 – 2010), a noção de juventude estava bastante 

pautada na representação ativa e interventora da geração dos anos 1960 e 1970 e, deste 

modo, não se deve esquecer que os jovens protestantes estão inseridos neste contexto e 

que também são influenciados por ele. Sob essa perspectiva, é possível compreender o 

papel da juventude no campo religioso como mediadora, “porque transita de um tempo 

para outro e porque assimila um conteúdo atribuído pelo tempo e lugar que na história 

pode ou não permanecer como transformador” (SOUSA, 1999, p.25). 

 Diante disto, considera-se a música como um elemento importante para 

expressão da juventude. No caso deste trabalho, optou-se por analisar bandas de rock 

evangélico, pelo fato de que este gênero musical é, muitas vezes, associado à ideia de 

rebeldia e secularismo – questões que seriam incompatíveis com o ideário religioso 

protestante. No entanto, as canções mostram que ocorre uma ressignificação de valores e 

temas no sentido de transmitir ideais protestantes sob uma roupagem diferente. A seguir, 

serão analisadas canções das bandas Oficina G3 e Desertor referentes a determinados 

temas, como a influência das canções na construção identitária dos jovens, o seu papel 

doutrinador, o equilíbrio que elas procuram fazer entre a cultura secular e cristã 

utilizando ora trechos literais da Bíblia, ora tratando de temas não cristãos. 

  

3.1 – QUESTÕES CONCEITUAIS SOBRE JUVENTUDE 
 

 Antes de tratar da questão da juventude, é importante lembrar que esta palavra
23

 

não se refere a um conceito bem delimitado sobre o que é ser jovem, mas expressa uma 

série de ideias e representações, que, por sua vez construídas, refletem-se na 

autodefinição dos jovens. Podemos citar dentre estas concepções, a juventude como 

tempo de maturação do indivíduo para a vida adulta; o tempo de fruição e prazer; a 

classe que carrega as utopias da geração anterior; fase de conflitos, entre tantas outras. 

 Segundo o sociólogo Luís Antonio Groppo (2000) a juventude é uma categoria 

social, ou seja, uma representação ou criação simbólica fabricada pelos próprios grupos 

sociais para traduzir uma série de comportamentos. Esse conceito traz a ideia de que a 

juventude não está rigidamente ligada à faixa etária, mas a outros aspectos 

comportamentais que a distinguem, embora o critério etário se apresente como prévia à 

definição de juventude. Para Sousa e Brenand (2012), a juventude “é decorrente de 

                                                 
23

  Como afirma Pierre Bourdieu, A Juventude é apenas uma palavra. In: Questões de Sociologia, Rio de 

Janeiro, Marco Zero, 1983. 
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mudanças na estrutura familiar, na crise da sociedade do trabalho e de novos processos 

de escolarização” (SOUSA; BRENAND, 2012, p.4).  

 Tratando assim a juventude enquanto uma categoria social, deve-se considerar 

que seu conceito abarca uma pluralidade de experiências ligadas a aspectos culturais, 

étnicos e de gênero, por exemplo. De acordo com Groppo, “parece ser um traço 

marcante das vivências juvenis a formação de grupos concretos que constroem 

identidades juvenis diferenciadas de acordo com os símbolos e estilos adotados em cada 

grupo em particular (...)” (2000, p.17). 

 Mais que uma etapa da vida durante a qual o indivíduo está preparando-se para 

adentrar a fase adulta, a juventude tem sido, principalmente no último século, pró-ativa e 

interventora das questões sociais do seu tempo. Assim, faz-se necessário pensar ainda na 

formação identitária desses indivíduos jovens no contexto da sociedade moderna. 

 O sociólogo Stuart Hall discute o desenvolvimento histórico do conceito de 

“sujeito” e, nesta pesquisa, adotamos a sua concepção de sujeito pós-moderno. De 

acordo com Hall, no mundo do sujeito pós-moderno, “o próprio processo de 

identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se 

mais aberto, variável e problemático” (HALL, 1998, p.11). 

 Assim, a formação de uma identidade de jovens evangélicos na sociedade 

contemporânea, é pautada justamente pela diversidade. Não há uma unicidade de 

conceitos e padrões. Existem sim, múltiplas possibilidades que são colocadas à escolha 

de cada um. A fluidez social está justamente baseada nessa possibilidade de 

deslocamento do sujeito, que opta por determinadas identidades de acordo com o seu 

momento. 

 Atualmente, algo que pode ser notado na sociedade, é que uma série de 

comportamentos atribuídos aos jovens está ligada ao lazer e ao consumo e, em torno 

disso, formou-se um grande mercado que circula uma variedade de bens simbólicos 

carregados de ideias sobre o que é “ser jovem”. 

 O campo religioso, também participa destas questões. Para manter 

principalmente os jovens nas igrejas e conquistar mais adeptos, o gospel entra na lógica 

da indústria cultural. Os artistas cristãos estão constantemente atentos aos gostos do 

público, produzindo materiais que vão desde os CDs até camisetas. O rock gospel é 

somente um gênero dentro de uma variedade imensa de outros estilos musicais, que 

ficam imersos em uma rede composta por sites, rede sociais, lojas, gravadoras, eventos, 

pregações que interagem entre si formando um universo único que está em constante 
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transformação. 

 

3.2 – CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA JUVENIL 
 

 Como já exposto, uma preocupação das igrejas contemporâneas é encontrar 

formas de manter a juventude sob sua vigilância. Deste modo, o movimento gospel 

“resolveu” esta situação ao propor uma nova roupagem para questões já consolidadas 

dentro do protestantismo, como o ascetismo e o voluntarismo. As canções atuam, em 

grande medida, como transmissoras de ideias sobre a própria identidade dos jovens bem 

como sobre o comportamento que devem ter em seu cotidiano. 

 A canção “Naves Imperiais”, gravada no primeiro álbum do Oficina G3, 

“Oficina G3 Ao Vivo”, em 1990, aponta para as preocupações da juventude. 

 
Somos como naves imperiais, a serviço do nosso Deus 

Vasos de guerra, onde só há ida 

E não há tempo para olhar, voltar para trás  

Somos jovens que creem no Deus vivo 

Que enviou seu filho para nos salvar 

Aleluia! Aleluia!  

Nosso comandante é Jesus Cristo, filho de Deus. 

 

 A letra curta e simples da canção colabora para que ela seja decorada em pouco 

tempo, algo importante para a banda visto que eles queriam tocar em lugares abertos 

para um público variado e não evangélico. Além disso, o uso da primeira pessoa 

influencia o ouvinte a se colocar no contexto cantado. Refletindo também as discussões 

do momento sobre a desmistificação de que ser crente era ser antiquado, a letra procura 

transmitir uma ideia de agencilidade da juventude, visto que estão sob o comando de 

Jesus Cristo no contexto de uma guerra espiritual e que são importantes nesse papel. 

 A melodia da canção apresenta-se como maior diferencial no contexto do início 

da década de 1990, quando o uso das guitarras elétricas era visto com muita rejeição. A 

introdução da canção começa com um ritmo lento, enfatizando a técnica principalmente 

da guitarra e do baixo, mudando em seguida para um uso da guitarra com distorção e um 

solo no meio. A harmonia da canção confirma a ideia trazida pela letra de agencialidade 

dos jovens, sugerindo movimento e dinamismo.  
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 A performance da banda nesta canção, em apresentação no evento SOS Vida
24

 

também confirma a mensagem que a letra e a melodia trazem. Os artistas se 

movimentam no palco todo o tempo, interpretando a letra com gestos, balançando a 

cabeça e interagindo com o público. Um grande diferencial é a apresentação em palcos 

abertos, à semelhança dos shows de rock seculares da década de 1980, e a performance 

também dialoga com este mercado. 

 Observa-se que a canção como conjunto está em diálogo constante, na 

preocupação de que todas as formas confirmem a ideia de incentivar a juventude a uma 

vida na igreja, mostrando que é possível fazer isso de formas diferentes das conhecidas 

até então e tidas como antiquadas.  

 A canção “Indiferença” foi gravada do terceiro álbum do Oficina G3, sob o 

mesmo título, em 1996. 

 

Num farol, em esquinas da cidade, a infância na marginalidade  

Sem família, nas ruas a viver  

Mãos estendidas esperando receber  

 Vidros fechados, gestos mudos do outro lado. 

Troca de olhares, indiferença, rejeição  

Mais um número nesse mundo “cão”  

Vidros fechados, gestos mudos do outro lado 

Os vícios, o crack, constantes ilusões 

De vidas banidas em meio às multidões 

A lei do mais forte é o que rola pra viver 

Brincando com a morte sem ter nada a temer  

Vidros fechados, gestos mudos do outro lado 

Abra o vidro do seu coração, amor gera atitude 

Comece a agir, chega de falar, só com palavras não se pode mudar. 

 

 A letra desta canção é interessante, pois não faz menção ao nome de Deus. Ela 

procura abordar problemas sociais e o posicionamento das pessoas em relação a eles. 

Socialmente, é importante lembrar que 1996 é o ano da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (9394/96) e instituição do Departamento da Criança e do Adolescente (DCA). 

Os dois acontecimentos são indicativos da preocupação com os direitos da criança e do 

adolescente, mesma temática que aparece como eixo central da música. O último trecho 

                                                 
24

  O SOS da Vida é um evento de música gospel que acontece anualmente em São Paulo e é organizado 

pela Igreja Renascer em Cristo. Video disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=94WA614DBkg> 
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da letra incita o ouvinte a agir em razão do amor, referenciando novamente a questão do 

incentivo a um engajamento da juventude na sociedade, neste caso, de forma mais 

explícita. 

 Já no início da canção o ritmo é forte e pesado e permanece até o fim. O uso da 

distorção do começo ao fim da música sugere certa intimidação ao ouvinte, alinhando-se 

então com a letra que de certa forma “cobra” um posicionamento diante dos problemas 

apresentados. 

 Assim como letra e música, o clipe produzido também reforça o discurso 

social
25

. A primeira cena apresenta um grupo de jovens e crianças que provavelmente 

moram na rua. A banda aparece tocando em uma paisagem natural, com uma 

performance semelhante à apresentação em palco, com os integrantes balançando a 

cabeça e interpretando a música com gestos. Com relação à produção do clipe, é 

interessante observar os movimentos de câmera, que em alguns momentos acompanham 

os movimentos dos músicos, explorando bastante os closes rápidos e planos fechados e 

médios, colaborando para conferir ao clipe um maior dinamismo. 

 A canção “Aborto”, da banda Desertor, foi gravada no seu primeiro trabalho que 

leva o mesmo título da canção. 

 

Os valores humanos e suas leis se prostituindo ao bezerro-de-ouro 

O homem vivendo dentro de um jogo onde matar se tornou algo normal 

O que importa é o prazer, dinheiro e poder 

A vida não é tudo o que temos? 

Fetos sugados e despedaçados, vidas ceifadas pela reputação 

Crianças lutando pra sobreviverem! 

Crianças usadas em experiências! 

Crianças morrendo cauterizadas!  

Crianças cortadas em vários pedaços! 

No Brasil ocorrem 4 milhões de abortos por ano 

O aborto mata mais que a segunda guerra 

 O aborto mata mais que a Aids e o câncer 

O aborto é um crime contra a raça-humana 

 Não! Não! Não! Não! 

Quem foi que deu ao homem o direito de decidir por alguém que não pode 

falar? 

Pois Cristo morreu pelos fetos também, e existir é melhor que não existir 

                                                 
25

  Vídeo disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=jxnCSRFNc2Y > 

http://www.youtube.com/watch?v=jxnCSRFNc2Y
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Aborto não! Aborto não! Aborto não! Aborto não! 

 

 A partir da letra da canção fica clara a postura que a banda assume contra o 

aborto, citando inclusive dados em relação ao número de abortos no Brasil a fim de 

legitimar o discurso. A citação do bezerro de ouro refere-se a uma passagem bíblica do 

livro de Êxodo, quando o povo de Israel fica impaciente com a demora de Moisés em 

voltar do monte Sinai e decide dançar em volta de um bezerro de ouro como forma de 

adoração. Atualmente a expressão está ligada à adoração de falso ídolo. Na canção a 

intenção é dizer que os valores atuais não estão de acordo com os preceitos cristãos. No 

caso do aborto, a posição da sociedade atual caminha para uma legalização e a banda, 

enquanto cristã, posiciona-se contra. 

  A melodia da canção traz uma ideia de tensão, explorando bastante a velocidade 

da guitarra e da bateria, característicos do hardcore. Essa linguagem musical propicia ao 

ouvinte uma movimentação e, no caso dos frequentadores dos shows da banda, estimula 

as rodas de “bate-cabeça”.
26

  

 O vídeo referente a esta música
27

 traz a primeira formação da Desertor  em uma 

apresentação em 1995 em Foz do Iguaçu. Segundo informações da página, foi o sétimo 

show da banda. Os integrantes se apresentam com roupas pretas e tem os cabelos 

longos, com exceção do vocalista, que veste uma camiseta com a inscrição “Jesus, vida 

eterna”. A postura de palco da banda, não sugere que ela seja cristã, mas, ao contrário, 

assemelha-se à postura de bandas seculares do mesmo estilo, como Ratos de Porão. 

 A canção “Racismo” é do segundo álbum da Desertor, intitulado “Cadeira de 

Rodas”, e traz uma abordagem voltada para grupos preconceituosos, como skinheads, 

com os quais a banda tem contato tanto pela Comunida Gólgota, quanto pelos shows 

seculares dos quais participam. 

   

Quando você vê a cor de um homem e isto te torna juiz sobre a Terra 

Juiz pra julgar o que é sub-raça 

E que então você pode cuspir no seu rosto 

Tratá-lo como um cão, sem dono, sem raça 

O chuta na cara como um vira-lata 

Afinal, do que é feita sua mente tão pequena? 

                                                 
26

  Também conhecidas como “roda punk”, “ pogo” ou moshing, as pessoas formam uma roda e começam 

a se empurrar. Aparentemente são violentas, entretanto as rodas surgem devido à empolgação gerada 

pelo ritmo musical. 
27

  Vídeo disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=_p_AfBqIWSc > 

http://www.youtube.com/watch?v=_p_AfBqIWSc
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O sangue em suas mãos é de um ser humano! 

Oi! Oi! Oi! Racista! 

Não entendo como um ser humano odeia o seu próximo? 

Apenas pela cor diferente da sua? 

 Branco ou preto, preto ou branco 

Mentes doentes, mentes fascistas, mentes dementes, mentes racistas 

Afinal, somos filhos do mesmo Deus 

A diversidade divina estampada no homem. 

 

 Assim como na outra canção, a letra é construída com várias perguntas, 

indagando o ouvinte sobre suas posturas com relação à questão do racismo. Nas últimas 

frases, como palavra final o autor expressa a ideia de igualdade de todos perante Deus, 

valorizando a diversidade existente. Das canções expostas até aqui, esta é a mais 

agressiva nos arranjos vocais, que exploram bastante os urros.  

 Nesta apresentação de 2008, em Foz do Iguaçu
28

, novamente observa-se a 

postura semelhante a bandas de hardcore seculares. Antes da música eles conversam 

com o público sobre a violência e, tão logo eles começam a tocar, as pessoas também 

começam a se bater e se jogar do palco. Tais posturas, aparentemente, parecem incitar a 

violência, entretanto, observa-se que as mesmas fazem parte de um comportamento 

normal dentro dos shows de bandas com esse estilo. 

 

3.3 – O ROCK GOSPEL E SEU PAPEL DOUTRINADOR 
 

 Assim como cada gênero musical gospel proporciona um ambiente de 

convivência, como festas e baladas, os shows de rock são o espaço de troca entre bandas 

e público. Observa-se que, na medida em que os jovens se sentem atraídos inicialmente 

pelo estilo musical, num segundo momento as bandas cumprem uma espécie de papel 

“doutrinador”, pois tanto as letras quanto o próprio ritmo transmitem ideias ligadas à 

prática cristã. Algumas das canções analisadas procuram incitar um perfil reflexivo nos 

ouvintes. 

 “Quem” é a única canção inédita do álbum acústico do Oficina G3, gravado em 

1998. A banda gravou este trabalho na casa de shows Olympia em São Paulo e o 

trabalho resultou também em um DVD sob o mesmo título. Segundo os integrantes, a 

ideia de gravar um acústico era possibilitar que suas músicas fossem tocadas também 
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  Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=X8E_EeszFO0 > 

http://www.youtube.com/watch?v=X8E_EeszFO0
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dentro das igrejas. Outra questão interessante de apontar é que na mesma época vários 

artistas seculares também gravaram DVDs acústicos no mesmo estilo. Tal fato pode ser 

entendido como um diálogo entre os mercados, mostrando que o gospel estava 

expandindo suas fronteiras e formas de produção. 

 

Tantas coisas pra pensar, tantas coisas pra lembrar 

Algumas coisas pra sorrir, muitas outras pra chorar 

Quem vai ouvir a minha voz? 

Quem vai enxugar as minhas lágrimas?Quem? 

Tantas coisas pra vencer, tantas coisas pra esquecer 

Não há forças pra lutar, falta coragem pra encarar. 

 

 Nesta canção o autor não cita o nome de Deus. O uso da primeira pessoa, 

entretanto, incita o interlocutor a se colocar no universo proposto pela letra, o que 

enfatiza a questão do relacionamento pessoal com alguém que, infere-se, ser Deus. 

Outro fator colocado é a questão do intenso fluxo de obrigações que as pessoas têm, o 

sofrimento e a angústia que isso causa e, por fim, a busca por uma resposta como alívio. 

Implicitamente aparece a ideia de que Deus é essa resposta. 

 Quanto à melodia, o som acústico abre mão das guitarras para dar lugar aos solos 

de violão e violino, o que confere certa melancolia. Esse “clima” produzido, 

principalmente pelos violinos, reforça a ideia de angústia transmitida pela letra. 

 A disposição dos músicos pelo palco segue uma linha bem semelhante aos estilos 

acústicos gravados pela MTV no início dos anos 2000 por bandas como Capital Inicial, 

Kid Abelha, Paralamas do Sucesso, por exemplo. Principalmente a performance do 

vocalista PG (abreviação de Pedro Geraldo) parece ser bem aproximada ao estilo 

adotado por essas bandas seculares em seus acústicos. 

 A canção “Meus próprios meios” compõe o último trabalho do Oficina G3, 

“Depois da Guerra”, lançado em 2008. Neste álbum a banda insere vocais mais urrados 

com guitarras mais trabalhadas, provavelmente em função da entrada de Mauro 

Henrique nos vocais, acompanhado em algumas músicas do tecladista Jean Carlos. 

Também foram inseridas três canções em inglês, sendo uma delas versão de outra 

canção do mesmo trabalho. Com este álbum a banda conquistou o Grammy Latino de 

2009 na categoria de melhor álbum cristão em língua portuguesa. 

 

Quantas vezes os meus próprios meios me levaram a lugar nenhum 
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Cada passo dado era um erro, que me afastava do objetivo 

Buscar as coisas certas da maneira errada 

É o mesmo que nadar contra a maré 

Lutando pela nossa própria força já entramos na batalha derrotados 

Mas é tempo de abrir os olhos, não temos pra onde correr 

E entender que sem o Pai não somos nada 

É o primeiro passo rumo à vitória 

Eu ando pela força do Senhor 

Eu vivo pelas Suas promessas 

A cada dia mato um leão 

A unção de Deus está em mim. 

 

 Na letra desta canção observa-se a referência explícita ao nome de Deus, algo 

diferente de algumas músicas já expostas anteriormente. A ideia transmitida é a de um 

relacionamento dependente da figura de Deus, discurso comum também entre as 

pregações nas igrejas protestantes. Além disso, o uso da primeira pessoa também reforça 

essa proximidade do ouvinte com o contexto proposto. 

 Com relação à questão musical, esta canção marca outra fase da banda, já 

apontada no álbum “Além do que os olhos podem ver”. Os vocais guturais e os arranjos 

com guitarras distorcidas sugere certa apelação tensa. 

 Diferentemente da última canção, a apresentação desta como abertura do DVD 

DDG Experience
29

 é bastante movimentada e pesada, estilo possibilitado após a entrada 

do vocalista Mauro Henrique. Cada integrante, livre para executar somente seu 

instrumento, confere à apresentação maior dinamismo e uma técnica mais elaborada, 

com arranjos iguais aos executados nas gravações em estúdio. 

 A canção “Underground” foi gravada no segundo álbum da banda Desertor, 

“Cadeira de rodas”, de 2006. 

 

Sobre os olhos da ignorância a socialite te condena 

Marginal, é o que dizem, porque na moda você não está! 

Afinal quem é você?Saberia o que dizer? 

Seu futuro onde está?O que Deus é pra você? 

Underground! 

Ovelha negra da família, a culpa está sobre você 

Existe um Deus que te ama e sabe sim quem você é! 

Deus sabe quem é você! Muito tem pra te dizer! 

                                                 
29

  Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=NSV-lNG9zng > 

http://www.youtube.com/watch?v=NSV-lNG9zng
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Seu futuro nele está! Seu amor é pra você! 

 

 A partir da letra da canção a banda dirige-se a um público bem específico que 

são pessoas que aderem a uma cultura diferente e se veem fora do padrão social. Para os 

problemas decorrentes disso como a exclusão social e familiar, Deus é apresentado 

como solução. O autor da canção questiona o ouvinte com a pergunta “afinal quem é 

você?”, apresentando “underground” como uma resposta. 

 A melodia se apresenta de forma mais agressiva que nas músicas do outro álbum 

em relação aos arranjos instrumentais e vocais. O ritmo estimula também a participação 

do ouvinte no contexto trazido pela letra, de questionamentos pessoais. 

 A performance da banda nesta canção é diferente das outras já expostas aqui. O 

vídeo é de um show em comemoração aos 10 anos da Comunidade Gólgota em 2011
30

. 

Observa-se que com o som mais agressivo, esteticamente a apresentação é mais parecida 

com bandas seculares do mesmo gênero como Ratos de Porão e Raimundos, por 

exemplo. Os integrantes não se movimentam muito, com exceção do vocalista que 

interage bastante com os presentes. A possibilidade das pessoas subirem no palco para 

depois se jogarem aproxima os integrantes durante a apresentação, o que se afasta 

bastante da ideia de uma banda de “estrelas”, algo característico do movimento punk. 

 Pensando na questão da formação de identidades juvenis e lembrando que uma 

das propostas iniciais da pesquisa era observar de que modo os jovens trabalhavam com 

a cultura rock e a cultura evangélica, possivelmente em choque, após as leituras sobre o 

movimento gospel e análise das canções, observou-se que as tensões existem, tanto que 

as estratégias midiáticas estão sempre procurando trata-las de alguma forma, como a 

preocupação do Oficina G3 em não ter no nome da banda algo que lembrasse uma 

banda gospel. 

 Por outro lado, também observou-se que o trabalho de assimilação do rock foi 

acompanhado de um discurso reforçado de que era necessário ressignificar os ritmos, 

pois todas as coisas seriam criação de Deus. Assim os choques entre as culturas são 

apaziguados, pois ”a identidade somente se torna uma questão quando está em crise, 

quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da 

dúvida e da incerteza” (MERCER, Apud: HALL, 1998, p.9). 

 

                                                 
30

  Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=SVBZH0iMRns > 

http://www.youtube.com/watch?v=SVBZH0iMRns
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3.4 – TEMÁTICAS BÍBLICAS 
 

 Como uma forma de equilibrar uma transição entre o “antigo” e o “novo”, as 

bandas procuram, por exemplo, resgatar temáticas próximas ao contexto bíblico, como o 

sofrimento de Jesus e o porvir.  

 A canção “Isaías 53” foi gravada no primeiro álbum da banda Desertor e toca em 

um dos temas mais importantes do cristianismo: a morte redentora de Cristo. 

 

Sem aparência, sem formosura, desprezado e rejeitado 

Homem de dores e sofredor, de quem os homens escondem o rosto 

Dele não fizemos caso, e sua voz não ouvimos 

O Filho de Deus veio ao mundo, mas o mundo o rejeitou 

Certamente Ele tomou sobre si as nossas chagas 

Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores 

Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido 

Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões 

Andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor 

Pelo mesmo caminho que escondido está o lobo devorador 

O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele 

E pelas suas pisaduras nossas vidas foram saradas 

Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca 

Mas como Cordeiro Ele foi levado, despedaçado, ao matadour 

 Como uma ovelha que fica muda perante os seus tosquiadores  

Foi cortado da terra dos viventes por causa de um povo transgressor. 

 

 A letra traz uma paráfrase bíblica do capítulo 53 do livro de Isaías
31

. Algo 

                                                 
31

  Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo 

como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca; não tinha beleza nem formosura e, olhando 

nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais 

rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos; e, como um de quem os 

homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele 

tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos por 

aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por 

causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras 

fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu 

caminho; mas o SENHOR fez cair sobre ele a iniqüidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, 

mas não abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante 

os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado; e quem contará 

o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes; pela transgressão do meu povo ele 

foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte; ainda que nunca 

cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao SENHOR agradou moê-lo, fazendo-o 

enfermar; quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os 

seus dias; e o bom prazer do SENHOR prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua 

alma, e ficará satisfeito; com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará a muitos; porque as 
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interessante sobre esta temática, é que bandas como Quatro por Um e Diante do Trono
32

 

também tem canções com o mesmo capítulo bíblico. Tendo em vista que a tradição 

cristã está assentada sob a ideia da redenção, este texto talvez seja o mais crucial do 

Antigo Testamento. Assim como no referido texto, o autor se coloca no contexto da 

canção, o que aproxima o ouvinte do discurso. 

 O discurso de sofrimento trazido pela letra acompanha uma melodia veloz e 

agressiva, que explora a distorção na guitarra e um vocal gutural. Nesse quesito a canção 

se distancia bastante das outras canções que apresentam a mesma temática. A ideia de 

que o filho de Deus sofreu aparece em todas as canções, porém pela agressividade dos 

instrumentos e do vocal da Desertor, o sentimento de tristeza não aparece como nas 

outras. 

 Na apresentação desta canção, com a primeira formação da Desertor em 1995 , é 

interessante notar que os integrantes não se portam como artistas. Eles não interagem 

com o público, com exceção do vocalista, que se movimenta bastante balançando a 

cabeça como os participantes da apresentação. Apesar disso, não se formam rodas de 

“bate-cabeça”, comuns em shows de hardcore. 

 No álbum “Além do que os olhos podem ver”, lançado em 2005, o Oficina G3 

assume uma tendência ao rock progressivo, com arranjos bem mais pesados que nos 

últimos álbuns. Outra questão importante foi a saída do vocalista Pedro Geraldo da 

banda, substituído então pelo guitarrista Juninho Afram. A seguir, foi analisada a canção 

que intitula o álbum. 

 

Não me culpe, eu não sou daqui 

Quero encontrar meu lugar, onde vou Te ver, onde  quero estar 

Vou deixar tudo o que vivi, tudo o que conquistei 

Não há nada que eu queira mais 

Andar nas ruas com Você, sentar e ouvir a Tua voz 

Não há mais nada a temer, só quero ir Te ver 

Voar além, voar além 

Além do que os meus olhos hoje podem ver 

Na certeza de poder chegar junto a Você 

                                                                                                                                                
iniqüidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele 

o despojo; porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores; mas ele 

levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores (Isaías 53:1-12). Bíblia Sagrada, 

versão Almeida Corrigida e Revisada Fiel. 
32

 São bandas de pop-rock que fazem sucesso nacionalmente em praticamente todas as denominações 

evangélicas. 
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Num instante tento imaginar tudo o que vou viver 

Em outro lugar junto com Você 

Não me culpe, já não tem valor, diante do que há pra mim 

O que vejo aqui não me importa mais. 

 

 Na letra da canção “Além do que os olhos podem ver” observa-se um retorno ao 

tema do “porvir”, pois o autor se refere a uma vida com alguém que se subentende ser 

Deus, ainda que a referência direta ao nome de Deus não apareça. A utilização de 

“Você” para se referir a Deus também pode ser vista como uma tentativa de aproximar o 

interlocutor da ideia que a canção transmite. 

 O arranjo musical escolhido para as músicas deste álbum são bem diferentes. Há 

uma combinação de guitarras distorcidas durante toda a música. É interessante que antes 

do solo da guitarra, a música sofre uma tensão provocada pela quebra dessa sequência 

de distorções com a utilização apenas do teclado. 

 No show, um Louvorzão promovido pela 93 FM e a MK Music
33

, a banda opta 

por uma versão mais tranquila da canção, possivelmente devido ao fato de que nesse 

período Juninho Afram, guitarrista da banda, estava também nos vocais, e a música 

gravada no álbum demandar uma energia para a apresentação. Durante a execução da 

mesma, todos os músicos interagem constantemente com o público, pedindo a sua 

participação. A postura dos integrantes compõe uma apresentação bastante tranquila, 

sem movimentações velozes como em outros shows de rock e da própria banda. 

 

3.5 – TEMAS SECULARES 
 

 Outra forma de equilibrar as relações dos jovens com a cultura religiosa e secular 

é elaborar músicas que abordem sentimentos que não são propriamente religiosos. 

 “O tempo” é uma canção paradigmática na carreira do Oficina G3. Se nos 

trabalhos anteriores a 2000, eles vinham com uma tendência de hard rock, tendo apenas 

o trabalho acústico com arranjos mais suaves, no álbum que leva o mesmo título da 

canção o estilo da banda muda bastante. Eles passam a apresentar uma tendência ao pop 

rock, estilo que conquistou novos fãs, mas também desagradou muitos dos antigos. Este 

trabalho também marcou a entrada do Oficina G3 na gravadora MK, a maior do 

mercado da música gospel . 

                                                 
33

  Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=r5exOAGuFp0 > 

http://www.youtube.com/watch?v=r5exOAGuFp0
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O vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele 

Levando em suas asas os meus dias nessa vida passageira 

Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos 

Nada pode detê-lo 

O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei 

O Teu amor que um dia eu encontrei 

Os meus sonhos o vento não pode levar 

A esperança encontrei no Teu olhar  

Os meus sonhos a areia não vai enterrar 

Porque a vida recebi ao Te encontrar 

Nos Seus braços não importa o tempo 

Só existe o momento de sonhar 

E o medo que está sempre à porta 

Quando estou com Você, ele não pode entrar. 

 

 Um ponto forte da questão poética desta canção é o fato de sua letra não citar o 

nome de Deus, entretanto, diferentemente das canções analisadas anteriormente, sua 

letra pode levar o ouvinte a uma interpretação romântica. Em linhas gerais, a letra 

aborda questões subjetivas de sentimentos que podem ser entendidos tanto como uma 

relação do homem com Deus quanto uma relação entre homem e mulher. 

 Com relação à questão musical, a principal questão é a transição para o pop rock. 

O arranjo se mostra mais suave que nas canções principais de trabalhos anteriores, 

característica que pode ser atribuída ao uso do violão, com um solo acompanhado do 

teclado, reforçando a suavidade da harmonia musical. 

 O clipe produzido apresenta os integrantes da banda em um carro numa estrada. 

Suas performances também não sugerem ao espectador alguma ligação com Deus. 

Justamente por esse caráter ambíguo, trazido pela letra e reforçado tanto pela harmonia 

quanto pelo clipe, a canção circulou em rádios seculares e em 2003 o clipe produzido 

também foi exibido na MTV, destaque alcançado pela primeira vez por uma banda 

gospel, tendo em vista que a banda Catedral também circulava com o clipe da canção 

“Quem disse que o amor pode acabar”, mas estava em uma fase não-gospel. 

 Entre os comentários de fãs da banda no vídeo do YouTube 
34

, alguns comentam 

que a banda melhorou ao sair da sua fase pop rock, enquanto outros acham que ela 

deveria manter o estilo. Um garoto, identificado como Jonathan Henrique comenta que a 

                                                 
34

  Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=qjmTav1HkNo>. Acesso em 22 de julho de 2012.   
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banda foi mudando e ficando cada vez melhor, e que mesmo depois de evangélico 

gostava muito de “rock do mundo”, mas depois que teve a oportunidade de ir a um show 

do Oficina G3 passou a ouvir só rock gospel.  

 No caso da Desertor, com sua influência do punk rock, essa aproximação com 

temas que não sejam essencialmente religiosos ocorre com a abordagem de temas 

político-sociais. Um exemplo é a canção “Cadeira de rodas”. 

 

Não sabe andar com suas próprias pernas 

Tem sempre alguém pra te empurrar 

Manipulado, alienado, engole todo o lixo Que a mídia lhe impõe 

Comprar! Fumar! Ficar! Transar! Imoralidade sexual 

Telenovelas ditadoras da moda 

Desligue a TV e seja você! 

Televisão! / Paralisia! / Televisão! / Paralisia! 

Consumido pelo consumo 

Abutres carniceiros industriais 

Moda apelativa, padrões de beleza 

Destrua a máscara da alienação, feche os olhos e seja você 

Levante agora dessa CADEIRA DE RODAS! 

Televisão! / Paralisia / Televisão! / Paralisia! 

 

 A letra da canção – que também intitula o álbum – procura abordar a televisão 

como meio de transmissão de ideias que prejudicam o desenvolvimento da autonomia 

intelectual das pessoas. Em nenhum momento a canção refere-se a Deus, o que permite 

que ela também seja executada fora do circuito cristão. 

 A canção inicia com alguns sons um pouco desconexos e, depois de um grito, a 

banda entra com os arranjos musicais de guitarra e bateria extremamente velozes, o que 

suscita um sentimento de rebeldia diante da temática proposta na letra da canção. O 

vídeo da apresentação
35

 segue a mesma tendência, estimulando bastante a formação de 

rodas punk, e com uma interação entre banda e público. No refrão, o vocalista pede que 

as pessoas cantem a música junto com ele, a fim de reforçar o discurso: “Televisão! 

Paralisia!”. 

 A partir destas questões apontadas, é possível perceber que as canções são 

capazes de expressar e transmitir ideias e formas de conduta. Como o gosto musical é 

algo muito difícil de ser fiscalizado a todo tempo pela instituição religiosa, 
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  Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=8_y_ynWNZKY > 

http://www.youtube.com/watch?v=8_y_ynWNZKY
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principalmente entre a juventude que está mais aberta a receber novas influências, o 

protestantismo assimila outros gêneros musicais, dentre eles o rock, e legitima sua 

utilização, antes que os jovens saiam das igrejas. Nesse sentido, as bandas operam como 

transmissoras de uma ética protestante, em grande medida orientando formas de 

conduta, reforçando sempre a figura paterna e redentora de Deus, como visto nas 

canções “Quem” e “Isaias 53”, por exemplo. 

 No caso das duas bandas, entende-se que são representativas de determinadas 

tribos. Assim como o rock secular, que apresenta diversas tendências que referenciam 

ideias, o rock gospel segue a mesma linha, colocando ideias cristãs em seus discursos e 

se mostrando bastante heterogêneo. As bandas Oficina G3 e Desertor, apesar de 

representarem de alguma forma o rock gospel, ao atentar-se para o contexto em que 

estão inseridas e o discurso que se propõe a transmitir observa-se que elas referenciam 

questões diferentes dentro do campo religioso. 

 O Oficina G3 vem do seio do neopentecostalismo, justamente no momento em 

que se apresentava uma preocupação geral em inovar as práticas proselitistas a fim de 

manter e conseguir mais fiéis. Suas posturas procuram mostrar que é possível ser cristão 

sem ser antiquado esteticamente, dialogando com o sucesso exercido pelo rock a partir 

dos anos 1980 entre a juventude. 

 As estratégias adotadas ao longo da carreira, como o diálogo com outros estilos e 

a diversidade de temas abordados a fim de ampliar cada vez mais o seu público estão em 

grande medida de acordo com os rumos do neopentecostalismo – de expansão. É uma 

banda que se popularizou praticamente entre todas as igrejas evangélicas e entre o meio 

não evangélico por conta de suas técnicas musicais. 

 Ao longo de sua história, o Oficina G3 esteve dialogando constantemente com o 

mercado não evangélico. Nas canções trazidas para este trabalho, verifica-se que Deus 

aparece como um sujeito pessoal, embora seu nome não seja citado com tanta 

frequência. O fato dos integrantes serem reconhecidos fora do circuito evangélico pelas 

suas habilidades técnicas indica a importância dessa questão como primeiro atrativo 

para a canção, algo que já aparecia no discurso do início da carreira da banda, com o 

objetivo de expandir sua abrangência para além do meio cristão. 

 Por outro lado, a banda Desertor representa outra “face” do rock evangélico, a 

começar pela denominação a qual estão mais ligados, pois a Comunidade Gólgota, como 

já foi comentado, não está entre as igrejas pentecostais e neopentecostais, preservando 

uma teologia mais conservadora que se aproxima das igrejas protestantes históricas. 
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Desta forma, não se observa em suas abordagens uma preocupação em expandir tanto 

seu público, mas sim de agregar indivíduos que se sentem deslocados em outras 

instituições religiosas por conta de seus gostos culturais. 

 De forma geral, observa-se que a banda Desertor está bem inserida dentro de um 

contexto musical underground cristão, pois tanto as temáticas abordadas nas letras 

quanto o estilo musical são destinados a um público específico que se identifica com 

esse discurso contracultural, a exemplo da canção “Underground” que demonstra 

bastante a intersecção entre uma cultura punk e uma postura cristã. A postura dos 

integrantes, principalmente dos vocalistas que já passaram pela banda, transmitindo as 

ideias de forma até agressiva, são elementos importantes para a manutenção do discurso 

punk que querem transmitir. 

 Além disso, é interessante levantar novamente o fato que, diferentemente do 

Oficina G3, a Desertor não procura atingir um público tão amplo, pois há mais uma 

continuidade de discurso entre um álbum e outro. Enquanto os álbuns do Oficina G3 

variam tanto as temáticas quanto o estilo musical ao longo da carreira, o segundo álbum 

da Desertor não varia muito, mas acentua questões como o vocal que fica mais agressivo 

em relação ao primeiro trabalho. Algo ressaltado durante a entrevista feita com o pastor 

Pipe, é o fato da Desertor não estar preocupada em alcançar um público cristão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O campo religioso protestante tem apresentado mudanças principalmente nos 

últimos vinte anos e é importante perceber que várias questões tiveram participação para 

que isto ocorresse. O protestantismo em si já vinha mudando de forma mais acentuada 

desde a década de 1950, principalmente devido à inserção do rádio e da televisão nas 

suas práticas. Com o maior desenvolvimento desses meios e a adesão cada vez maior, 

também cresceu a disputa por lugar. 

 Paralelamente também se destaca a atuação dos movimentos juvenis, 

principalmente da década de 1960, que passaram a se colocar socialmente de forma mais 

ativa, o que levou os teóricos a pensarem neste grupo como uma categoria social 

autônoma, e não somente como uma faixa etária de transição do indivíduo. Outra 

questão válida a ser levantada é o próprio rock, que se desenvolveu em grande medida 

ao lado da juventude, mostrando diversas correntes rítmicas, e servindo não somente 

para expressar ideias, mas também para ajudar a cria-las. 

 Diante disso, observa-se que a sociedade tem se transformado constantemente e 

o protestantismo, como parte da mesma, acompanha o processo. Assim, não há como 

dizer o que é ser protestante de forma rígida, pois essa é uma questão que pode ter várias 

respostas, assim como estas respostas também estão mudando constantemente. Em 

grande medida, todos esses fatores contextuais citados acima foram influenciando e se 

incorporando aos discursos evangélicos, primeiro entre os indivíduos, passando 

posteriormente para as instituições. 

 As bandas Oficina G3 e Desertor, representando diferentes grupos dentro do rock 

evangélico, mostram a difusão cultural presente nesse cenário. Passando pelos 

indivíduos, principalmente jovens, o estilo musical foi sendo incorporado e 

ressignificado, já que o discurso vigente no final da década de 1980 era de que o rock 

era do diabo. 

 Contudo, algo percebido nas análises das canções, é que há uma grande 

continuidade nos núcleo dos discursos transmitidos. O Oficina G3, por exemplo, volta 

até mesmo à questão do porvir em “Além do que os olhos podem ver”, e a Desertor 

resgata o sacrifício do Messias para salvar a humanidade dos seus pecados como 

relatado por um profeta do antigo testamento, Isaías. Em grande medida, muda-se 

alguma coisa, para que muitas outras permaneçam. O estilo cultural, ao invés de ser 

execrado como era pelas instituições mais antigas, passa a fazer parte das suas 
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identidade. 

 Rompe-se com a necessidade de manter identidades fixas a qualquer custo, e se 

passa a reconstruir as identidades dia-a-dia junto com os indivíduos e de acordo com as 

suas necessidades, angústias e gostos. Uma consequência desse processo é a 

permanência da juventude nas instituições e ainda de forma mais próxima na medida em 

que se identificam com o caráter cultural destas. 

 É neste processo de aproximação entre os indivíduos jovens e a instituição 

religiosa que as bandas exercem um papel fundamental. Ao romperem com as barreiras 

culturais que existiam entre evangélicos e não evangélicos, elas conseguem uma 

aproximação maior com a juventude e, mais importante, conseguem transmitir os 

discursos em uma linguagem mais dinâmica, pois estão dialogando com um universo 

maior do qual esse indivíduo faz parte e se insere na esfera da vida pessoal, que 

compreende gostos e sentimentos. 

 Dessa forma, o rock não é apenas um estilo musical que se insere no cenário 

evangélico e transmite ideias. Ele é também um elemento fundamental que mostra ao 

seu receptor uma das formas de ser evangélico, constituindo um grupo que firma sua 

identidade a partir de traços característicos de outros roqueiros, como os cabelos 

compridos, as tatuagens e as roupas e que, ao mesmo tempo, vão à igreja, leem a bíblia e 

defendem posturas conservadoras relativas à sexualidade e ao contexto social. São 

identidades que já se constroem de modo híbrido, o que acaba colaborando para sua 

afirmação. 
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