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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo entender, através da análise do grupo de estudos 

Templo Cultural (formado por indivíduos pertencentes a diferentes práticas religiosas 

que conversam sobre temas variados através da práxis sonora), como a música pode 

auxiliar no diálogo inter-religioso. Com base em observações empíricas e na pesquisa-

ação participativa, foram formuladas reflexões que abrangeram debates sobre as 

perspectivas de autores que discutem temas relacionados à religiosidade, juntamente 

com atividades desenvolvidas pelos participantes do grupo de estudos em questão. No 

contexto analisado, observou-se que é possível construir um diálogo inter-religioso por 

meio de iniciativas independentes dos moradores. Entretanto, apesar da música servir 

como ponto de partida para estudos aprofundados e ações com finalidade de 

compreender os conflitos locais – como, por exemplo, a intolerância religiosa, assunto 

corriqueiro durante as reuniões do Templo Cultural - em diversos momentos ela é 

deixada de lado, em favor de outras questões que podem se mostrar mais importantes.  
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ABSTRACT 

 

 

This work aims to understand, through the analysis of Templo Cultural study group 

(which is composed of people from different religious practices, who talk about several 

themes using sound praxis), how music may help inter-religious dialogue. Based on 

empirical observations and participatory action research, thoughts were formulated. 

They include debates about the perspective of authors who discuss themes related to 

religiousness as well as activities developed by the study group members. In the 

analysed context, it was observed the possibility to build a interreligious dialogue, by 

the means of local people's independent initiatives. However, in spite of working as a 

starting place for deeper studies and actions to understand local conflicts - as religious 

intolerance, for example, which is a common subject in Templo Cultural meetings - 

music is often a theme left aside in order to talk about other questions considered more 

important at the time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: interfaith; dialogue; acoustics. 



9 
 

 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figuras 

Figura 1 – Caminhos do Ouro ____________________________________________64 

Figura 2 – Caminhos do Ouro – Pilar ______________________________________65 

Figura 3 – Fábrica Nacional de Motores na década de 40 ______________________________67 

Figura 4 – Área rural de Xerém___________________________________________69 

Figura 5 – Vista aérea de parte de Xerém ___________________________________69 

Figura 6 – Localização do 4º Distrito de Duque de Caxias (Xerém) ______________ 70 

Figura 7 – Entorno do CPH______________________________________________ 98 

Figura 8 – Entrada do CPH_____________________________________________ 174 

Figura 9 – Afoxé tocado pelo ogã________________________________________ 226 

Figura 10 – Ijexá e jongo executados pelo ogã______________________________ 229 

Figura 11 – Religiões presentes em Xerém_________________________________ 234 

Figura12 - Casos considerados intolerância religiosa pelos moradores de Xerém___ 236 

Figura 13 – Casos de intolerância religiosa em Xerém________________________ 246 

 

Tabelas 

Tabela 1 – Instrumentação, hierarquia e recursos tecnológicos_________________ 118 

Tabela 2 – Lista dos templos cristãos mapeados_____________________________291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 11 

CAPÍTULO 1 - MITOLOGIA ACADÊMICA ............................................................... 29 

1.1 Insider ou outsider?  .................................................................................................. 29 

1.2 Pesquisa-ação  ........................................................................................................... 32 

1.3 Diálogo sonoro .......................................................................................................... 42 

1.4 Freire e Schafer como suportes teóricos para a pesquisa etnomusicológica ............. 47 

1.5 Música e religião ....................................................................................................... 50 

1.6 Intolerância religiosa ................................................................................................. 55 

CAPÍTULO 2 - DIGA-ME COM QUEM ANDAS E TE DIREI QUEM ÉS ................. 62 

2.1 Xerém: contexto sócio-religioso ................................................................................ 62 

2.2 A formação do grupo  ................................................................................................ 75 

2.3 Como surgem as ideias?  ........................................................................................... 86 

2.4 Mapeamento das práticas religiosas .........................................................................99 

2.5 Ecumenismo e diálogo inter-religioso ..................................................................... 119 

2.6 Sincretismo .............................................................................................................135 

2.7 Pandeiro como um dos símbolos sincréticos ........................................................... 154 

CAPÍTULO 3 - ORI MI A BA BO KI A TO BO ORISA  ........................................... 164 

3.1 Análise dos repertórios............................................................................................164 

3.2 Aprendizado mútuo................................................................................................ 216 

3.3 Memória e Intolerância ainda em 2015?  ................................................................ 230  

3.4 Novos apontamentos ............................................................................................... 259 

CONCLUSÕES ............................................................................................................. 264 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................ 273 

ANEXOS.......................................................................................................................290 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Duque de Caxias
1
 é uma cidade situada na Baixada Fluminense

2
 (região do 

estado do Rio de Janeiro), que, assim como outras regiões periféricas, em que a maioria 

da população vive em condições econômicas precárias, costuma ser mal vista aos 

olhares externos, provocando, inclusive, problemas de identidade, quando confundida 

com municípios vizinhos aos quais se atribui características pejorativas parecidas 

(cidade dormitório, berço da violência e criminalidade, parque industrial ou zonas sem 

atendimento médico ou saneamento básico). 

 Porém, suas riquezas também são múltiplas. Em seu território é visível uma 

grande diversidade de monumentos históricos e belezas naturais, sendo também um dos 

principais responsáveis pelo aumento da exportação brasileira (AQUINO e PAIVA 

2006). Aliado a isso, é importante salientar a grande variedade cultural presente nesse 

local, decorrente de sua diversa composição populacional, abrangendo, em sua maioria, 

migrantes nordestinos, de Minas Gerais e do interior do estado do Rio de Janeiro 

(SOUZA, 2002) que proporciona muitas trocas e formas peculiares de organizações 

social e religiosa. 

 Obviamente os traços citados não se restringem a Duque de Caxias. Isto porque, 

no âmbito da religiosidade, diferentes práticas se desenvolveram no Brasil com 

características próprias, frutos da adaptação às condições nas quais se inseriram, sejam 

elas religiões importadas ou brasileiras.
3
 Neste sentido, esse município apresenta 

algumas particularidades. As discordâncias entre as pessoas, todavia, provocam 

desentendimentos tanto de ordem religiosa (interna) quanto para além dos locais 

sagrados, desembocando, estas, no que se denomina intolerância religiosa. 

                                                           
1
 Duque de Caxias é o 3° maior município do estado do Rio de Janeiro (em termos populacionais) 

aproximando-se à faixa dos 900.000 habitantes de acordo com o censo do IBGE de 2010. Dividido em 

quatro distritos (sendo três com características urbanas e um mais próximo das rurais), de acordo com o 

sítio eletrônico do Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ele é o 3° maior 

município exportador do Brasil, possuindo um setor comercial bastante diversificado e detentor de 

grandes polos industriais, com destaque para a área moveleira e indústria química. 
2
 O termo, Baixada Fluminense refere-se à região do estado do Rio de Janeiro que possui terras baixas e 

litorâneas abrangendo Duque de Caxias, São João de Meriti, Magé, Nilópolis, Nova Iguaçu, Belford 

Roxo, Guapimirim, Itaguaí, Japerí, Mesquita, Paracambi, Queimados e Seropédica. Aqui, é interessante 

mencionar que é comum, principalmente por parte da mídia, relacionar a Baixada Fluminense a uma área 

violenta e onde se concentra grande parte da população mais pobre do Rio de Janeiro, tendo vários de 

seus municípios caracterizados como “cidade dormitório”. 
3
 Denomino importadas, as religiões surgidas em outros países como, por exemplo, o catolicismo romano, 

o kardecismo e algumas denominações protestantes históricas, como a presbiteriana ou wesleyana. 

Nomeio brasileiras, as que surgiram no Brasil, mesmo que possuam raízes em outros países, como 

diversas pentecostais e neopentecostais (assembleia de Deus, universal do reino de Deus, o Brasil para 

Cristo) e mediúnicas (ou espiritualistas) como a umbanda e o candomblé. 



12 
 

 
 

Por isso, a escolha por este recorte espacial vai além da minha ligação afetiva 

com a cidade. Também está relacionada a investigações anteriores sobre a região, 

enquanto estudante de história, e, por entender ser necessária uma maior visibilidade 

acadêmica para as questões desta localidade. Além disso, estudar um território já íntimo 

do pesquisador pode ser considerado uma importante estratégia metodológica (NETTL, 

2005), ou seja, uma atitude que facilita a pesquisa, num primeiro momento, dado que as 

linguagens utilizadas são mais similares entre insiders e outsiders, mesmo que as 

barreiras entre esses dois universos não pareçam tão claras. Como coloca Nettl: “Se 

temos dificuldade em definir e conceituar música em nossa própria cultura, é ainda mais 

difícil de analisar o conceito de culturas estranhos a nós”
4
 (ROBERTSON, 1977 apud 

NETTL, 2005: 31). 

Ao passo que considero-me insider, por residir na região em que pesquiso 

(mesmo que este não seja o único pré-requisito para tanto), assumo olhar externo sobre 

vários debates travados no interior do grupo, uma vez que sou católico e meu 

conhecimento acerca de outras religiões, restringe-se a estudos acadêmicos e visitas aos 

espaços de culto. Por esta razão, a pesquisa vai além da minha relação com a 

universidade, é um aprendizado constante, que atravessa diferentes temas relacionados 

ao universo religioso/acústico. 

Antes de descrever a estrutura desta dissertação vale ressaltar que termos como 

“crença”, “credo”, e, por vezes “religião”, foram evitados durante a escrita, pois podem 

distanciar-se do objetivo deste estudo, que é o diálogo. Ou seja, mesmo que muitas falas 

utilizem estes vocábulos, optou-se, nos momentos em que a direção do debate esteve 

voltada para a diversidade, utilizar derivados de “religiosidade” e “práticas religiosas”, 

já que não institucionalizaria práticas autônomas e não rebaixaria algumas delas à mera 

supertição ou algo sem fundamentações. Neste sentido, a cautela com a questão da 

neutralidade foi alvo de debates entre orientador e orientado, durante grande parte da 

construção deste trabalho, resultando na escolha dos termos supracitados. 

A pesquisa abrangeu espaços religiosos do 4° distrito de Duque de Caxias 

(Xerém).
5
 Estes foram apresentados segundo as vozes de seus participantes, que 

constituíram um grupo de estudos que teve início em 2014, intitulado Templo Cultural 

                                                           
4
 “If we have trouble defining and conceptualizing music in our own culture, it’s even harder to analyze 

the concept in cultures to which we are strangers” (ROBERTSON, 1977 apud NETTL, 2005: 31). 
5
 Embora grande parte da fala dos integrantes do grupo de estudos esteja relacionada a estes espaços, em 

momentos posteriores (pesquisas de campo que realizei individualmente) outros locais de práticas 

religiosas de Duque de Caxias foram contemplados. 
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(TC). Seus membros dedicam um dia da semana (quinta-feira das 20:00 as 21:30 horas) 

para desenvolver estudos acerca de práticas religiosas, tendo como ponto de partida, a 

acústica local.  

Através do diálogo inter-religioso, o grupo, que possui atualmente sete 

participantes, debate temas considerados relevantes por todos os integrantes. Servindo 

de potencial instrumento contra a intolerância religiosa na região, este estudo tem como 

objetivo a valorização do respeito entre as diferentes religiosidades, tendo como 

pressuposto que, a partir de que o conhecimento da prática alheia é ampliado, aumenta-

se a probabilidade de evitar conflitos entre as mesmas.   

Porém, antes do TC ser constituído, outras experiências de pesquisas construídas 

em conjunto foram realizadas, nas quais destaco as realizadas em instituições 

educacionais. Refiro-me primeiro ao projeto executado no Centro Integrado de 

Educação Pública
6
 (CIEP) 127, Frei Acursio Aloisio Gonzaga Bolwer, localizado em 

Piabetá, município de Magé (RJ), onde leciono a disciplina de história. No final do ano 

de 2012, foi elaborado um esboço para ser apresentado à direção da escola. Nele, os 

principais objetivos eram examinar a memória musical do bairro de Piabetá, tal como 

analisar e comparar suas práticas musicais atuais. Segundo a proposta, o projeto deveria 

ser feito em parceria com um grupo, selecionado, de sete a dez alunos, orientados pelo 

professor.  

As metas estavam esboçadas, porém o desenvolvimento ainda mostrava-se 

flexível, de acordo com a trajetória que a investigação seguia (ainda através de 

encontros estruturados sob a égide de longas falas do professor e pouca participação dos 

estudantes) e conforme os alunos se sentiam atraídos e motivados pela mesma. Com 

isso, foi apresentado o seguinte questionamento: Em quais espaços se produz música no 

bairro de Piabetá? Qual deles seria mais conveniente para o grupo fazer uma pesquisa 

de campo? Após discussões sobre paisagem sonora
7
 (SCHAFER, 1991), optou-se por 

                                                           
6
 Esse espaço foi idealizado pelo antropólogo Darcy Ribeiro. Implantado inicialmente no estado do Rio 

de Janeiro, no Brasil, ao longo dos dois governos de Leonel Brizola (1983-1987 e 1991-1994), tinha 

como objetivo oferecer ensino público de qualidade, em período integral, aos alunos da rede estadual. 

Entretanto, conforme ocorreram trocas nas cadeiras governamentais, muitas destas escolas, além de ser 

municipalizadas, passaram a atender os alunos por turnos (manhã, tarde e noite). 
7
  O conceito de paisagem sonora surgiu nos anos sessenta, pelo canadense R. Murray Shafer, iniciando as 

primeiras pesquisas sobre ecologia sonora, formando, com outros pesquisadores, o World Soundscape 

Project. Seu principal objetivo estudar o meio ambiente sonoro.  Ele pode ser definido como um “recorte” 

de uma situação sonora existente. Ou seja, o produto (resultado perceptível) da interação entre sons em 

determinado tempo e local. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonel_Brizola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_p%C3%BAblico
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aplicar o estudo em templos religiosos locais (católicos, batistas, metodistas, 

candomblecistas, kardecistas e budistas). 

Através de encontros semanais, com duração de uma hora (12:20 as 13:20 

horas), a dinâmica de trabalho baseava-se em discussões dos estudos de campo 

realizados individualmente (fora do horário escolar). Cada participante levava um 

material referente ao espaço religioso pesquisado e estes eram compartilhados, a fim de 

que todos tivessem contato (mesmo que indiretamente) com as diferentes formas de 

religiosidade existentes na região. Estes materiais eram: gravações de cultos, entrevistas 

com membros e líderes religiosos, fotografias e vídeos dos arredores, além de 

impressões particulares (escritas) sobre o campo. Com o objetivo de organizar um 

arquivo sonoro e formar pesquisadores, esse projeto contou com estudantes do ensino 

médio e a etapa coletiva (os encontros) era realizada em uma das salas de aula da 

escola.
 
 

 Dessa forma, o eixo da pesquisa seria o levantamento das práticas musicais 

religiosas existentes no bairro. Buscou-se, também, analisar como, através de uma 

pesquisa-ação crítica (FRANCO, 2005),
8
 seria possível gerar reflexões sobre os tipos de 

música produzida nessa localidade.  

 A segunda experiência ocorreu em Xerém, região do 4° Distrito de Duque de 

Caxias, na Escola Estadual Barão de Mauá, com alunos do curso de formação de 

professores (conhecido popularmente como “Normal”) das 2° e 3° séries do Ensino 

Médio, no segundo semestre de 2013. Foi utilizada a mesma abordagem que a anterior, 

entretanto, a dialógica, baseada em Paulo Freire, teve maior êxito em menor espaço de 

tempo.
9
 Isto ocorreu porque os alunos participaram ativamente durante grande parte do 

processo desde o início e as conversas, em forma de questionamentos, fluíram com 

maior facilidade. Contudo, mesmo com forte apoio pedagógico da instituição, algumas 

barreiras foram encontradas, principalmente em função do preconceito direcionado às 

religiões de matriz africana.  

Este repúdio não partiu apenas de alunos, mas de professores e familiares que 

questionaram a validade dessa forma de produção de conhecimento. O fato se agravou 

                                                           
8
 De acordo com a autora, esse tipo de pesquisa-ação valoriza a construção cognitiva da experiência, 

sustentada por reflexão crítica coletiva, com vistas à emancipação dos sujeitos e das condições que o 

coletivo considera opressivas.  
9
 No CIEP 127 (Piabetá) o projeto durou seis meses e no Barão de Mauá (Xerém) três meses. 
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quando um grupo de alunos realizou uma visita a um terreiro
10

 de quimbanda
11

 situado 

no bairro. Na escola, a repercussão foi bastante polêmica, obrigando-nos a mudar 

algumas estratégias, definidas anteriormente, como suspender o estudo de campo, que 

nesse caso começava a ser feito coletivamente, e analisar apenas os materiais coletados 

até então sem transpor os limites do espaço escolar. 

 Essa segunda experiência, assim como a primeira, apesar de ter sido considerada 

proveitosa por parte do grupo, foi interrompida em virtude da dificuldade em 

estabelecer uma agenda que se adequasse às rotinas dos alunos envolvidos, visto que só 

seria possível dar prosseguimento se todos participassem juntos.  

 Em 2014, voltei a comunicar-me com a Escola para recomeçar o projeto, porém, 

sem êxito. Desta vez, por conta de outro motivo: a burocracia. Durante sete meses 

foram enviadas propostas para a escola e para a Secretaria de Educação do Estado do 

Rio de Janeiro (SEEDUC), todas sem respostas, o que me fez buscar outra instituição 

educacional. Procurei a Escola Estadual Círculo Operário (também localizada em 

Xerém), referência em educação por ter parcerias importantes com o Instituto Nacional 

de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) que se localiza a poucos metros da 

escola. Durante quatro meses foram realizados encontros (e desencontros) semanais 

com alunos, funcionários e pedagogos com o objetivo de explicar a proposta e iniciar o 

projeto. No entanto, a falta de comunicação entre os agentes da escola e a pouca 

valorização deste tipo de estudo nessa instituição
12

 fizeram com que o projeto não fosse 

iniciado. 

 Tendo em vista estas experiências, fui orientado por Samuel Araújo
13

 a buscar 

uma alternativa diferente: dialogar diretamente com adeptos de algumas práticas 

                                                           
10

 Segundo Fonseca (2013), terreiro é o nome dado ao espaço circunscrito para culto nas religiões de 

matriz africanas. Além deste termo, outros também são utilizados, dependendo do local e da prática afro-

brasileira empregada. São eles: Tenda, cabana, barracão, e, no caso da casa de culto do candomblé Jeje, 

como será detalhado adiante, kwé. “De modo geral, inclui também a vegetação que circunda as diversas 

construções, sendo denominadas roças” (FONSECA, 2013: 88). 
11

 Existem diversas definições para essa prática, porém, apresentarei resumidamente, duas, uma vez que 

essas serão reexibidas no contexto do estudo de caso nos capítulos seguintes. Reginaldo Prandi associa 

como uma ramificação da umbanda. Já o participante do grupo TC explica diferenciando-a da umbanda 

(ritos baseados no sincretismo com entre kardecismo, candomblé e catolicismo, portando cultuando 

orixás, santos e entidades brasileiras) e do candomblé (cultua orixás –voduns- da mitologia africana). 

Assim, ele afirma que a quimbanda está associada ao xamanismo, cultuando apenas entidades (reais) que 

viveram em algum momento no mundo, através de contatos mediúnicos, porém, respeitando os orixás e 

divindades africanas. 
12

 Como esta escola desenvolve atividades no contraturno e, muitos alunos moram em bairros distantes, a 

disponibilidade de horários foi um empecilho para os que demonstraram interesse. Outra barreira relatada 

pelos estudantes foi que essa pesquisa, como não fornecia “certificado”, nem geraria renda imediata, não 

teria grande valia para a formação deles. 
13

 Professor que orientou esta pesquisa. 
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religiosas existentes na região. Sendo assim, dei sequência ao mapeamento dos locais de 

cultos, situados em Xerém, que já havia sido iniciado conjuntamente pelos alunos do 

Colégio Estadual Barão de Mauá, no qual foi constatada a existência de 

aproximadamente vinte espaços destinados a práticas religiosas presentes na região. 

Contudo, em busca posterior, individual, foram registrados outros - como será visto no 

capítulo 3 - embora, todos oriundos do cristianismo. Somente depois de localizar um 

centro de quimbanda, conversando com o ogã,
14

 o mesmo informou-me sobre outros 

locais onde se praticavam cultos afro-brasileiros no bairro. A partir desta nova 

informação, após uma busca preliminar, entrei em contato com onze delas. 

Ao mapear os locais de práticas religiosas, retomei a visita a alguns templos para 

convidar seus adeptos a formarem o grupo de estudos. Atualmente, os participantes 

mais atuantes são em número de sete. Todos estão inseridos no mercado de trabalho, em 

diferentes funções (educação, serviços, indústria), um deles é líder espiritual e há cinco 

mulheres e dois homens. Três integrantes estão vinculados a programas de pós-

graduação, 1 possui bacharelado e 1 curso técnico. As convicções religiosas mais 

presentes durante 2014 e 2015 (recorte da pesquisa) foram católicas, candomblecistas 

(Jeje
15

) e evangélicas (wesleyana, assembleia de Deus e batista).
16

 

 Durante a esta pesquisa, bem como antes da formação do grupo TC, como 

relatado, outras visitas haviam sido realizadas. Nestas, realizei anotações de campo (a 

respeito dos diferentes ritos), tive a oportunidade de conversar com líderes e adeptos de 

diversos grupos religiosos e registrei, a partir de gravações em áudio, algumas paisagens 

sonoras. Contudo, duas questões aguçaram minha curiosidade e geraram artigos 

independentes do grupo de estudos: a presença constante do pandeiro em templos 

evangélicos e a relação entre o som e o silêncio nos templos analisados (estes serão 

explorados com maior profundidade nos capítulos 2 e 3).   

O primeiro ponto, fruto de visitas aos templos pentecostais O Brasil para Cristo 

e Assembleia de Deus, provocou o questionamento sobre a utilização do pandeiro, que, 

                                                           
14

 Nome genérico para definir diversas funções masculinas dentro de uma casa de candomblé, no qual é 

mais direcionada ao “instrumentista”. É o sacerdote escolhido pelo orixá para estar lúcido durante todos 

os trabalhos. Ele não entra em transe, mas, mesmo assim, não deixa de ter a intuição espiritual. 

Os atabaques do candomblé só podem ser tocados pelo Alagbê (nação Ketu), Kambondo (nações Angola 

e Congo) e Runtó (nação Jeje), que é o responsável pelo Rum (o atabaque maior), e pelos ogãs nos 

atabaques menores sob o seu comando. 
15

 Jeje pode ser considerada uma nação, mas também é um nome dado pelos africanos residentes no 

Brasil para se referir a estrangeiros vindos de uma região específica da África (Reino de Daomé, África 

central e ocidental). Alguns autores preferem dizer Fon ao invés de Jeje. A corrente mais abordada será o 

Jeje-Mahin. 
16

 A construção do grupo e detalhes sobre as religiões presentes, serão melhor detalhada no capítulo 2 e 3. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orix%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transe_medi%C3%BAnico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atabaque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alagb%C3%AA
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ao mesmo tempo em que é discriminado, pode assumir o papel de mais importante 

(quando não o único) instrumento musical utilizado durante o culto (LOPES, 2015). 

Quanto ao segundo, procurei compreender como os membros de algumas igrejas, 

também pentecostais, de Duque de Caxias (de diferentes distritos) entendem o som que 

produzem. Embora estes temas não façam parte dos questionamentos dessa dissertação, 

estarão presentes em alguns momentos. Afinal, as entrevistas realizadas e as análises 

das paisagens sonoras auxiliarão o entendimento de algumas questões presentes neste 

texto. 

 Após essas experiências, o grupo de estudos TC teve como um dos aparentes 

focos, analisar a dinâmica na relação entre música e contextos religiosos, privilegiando 

a inter-religiosidade como elo. Porém, outros objetivos também se mostraram 

pertinentes. É o caso dos apresentados abaixo: 

 Entender como um grupo de estudos inter-religioso, que utiliza o som como 

ponto de partida para suas análises, pode auxiliar no combate a intolerância 

religiosa. 

 Demonstrar como as ações do TC, são pertinentes para a sua realidade. 

 Compreender, através do ponto de vista dos membros, como são os rituais. 

 Para os participantes do grupo, a música possui um lugar especial nos ritos, 

independente da forma de religiosidade, podendo atuar como mecanismo de explicação 

do mito, entreter os adeptos, divulgar a fé, atrair fiéis,
17

 expressar sentimentos e 

funcionar como ligação entre os antepassados ou forças supremas. Com relação aos 

rituais religiosos afro-brasileiros, alguns autores da etnomusicologia (PINTO, 1991; 

BÉHAGUE, 1984; BRAGA, 1998), confirmam esta última característica apresentada, 

destacando uma função importante da música: o de mediadora. 

Desta maneira, o elemento musical, seja no seu entendimento mais amplo,
18

 ou 

personificado em música aos moldes europeus, também pode ser manipulado de acordo 

com o condutor, como demonstra Attali (1985). As consequências deste direcionamento 

são tão variadas que atingem os atores sociais de maneiras diferentes. Seguindo este 

                                                           
17

 Este termo, comum entre alguns grupos cristãos (principalmente católicos), será utilizado durante a 

dissertação em ocasiões que tiveram como referência, católicos e evangélicos. Todavia, não foi 

considerado unânime. Ainda que a linguagem “nativa” - durante o estudo de campo - tenha demonstrado 

casos em que este termo é empregado, ele pode receber diferentes interpretações, dependendo de quem 

analisa ou recebe tal classificação. Por exemplo: Um católico adepto a Renovação Carismática Católica 

pode ser considerado um fiel católico, mas também pode ganhar o título de membro, cristão, católico 

praticante, evangélico (de acordo com interlocutores, crê no evangelho) ou simplesmente católico.  
18

 Refiro-me ao conceito de trabalho acústico de Samuel Araújo, que amplia o termo “música” para outras 

dimensões além do recorte sonoro, o qual será apresentado adiante. 
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raciocínio, juntamente com outros, o grupo passou a ter maior preocupação com a 

violência que poderia emergir de tal processo, o que direcionou seus estudos para a 

questão da intolerância religiosa.  

Diferentes notícias de jornais
19

 apresentaram casos de violência, motivadas pela 

falta de tolerância, o que influenciou fortemente o TC e, consequentemente, se tornou 

um dos focos principais desta dissertação, que tenta compreender como a música pode 

ser um elemento para contribuir em favor da tolerância religiosa.  

Vale lembrar que os discursos dos membros do grupo de estudos podem ser 

confundidos com minhas falas nesse texto, já que foi priorizado, em quase todos os 

momentos dos encontros, o diálogo e a construção do conhecimento de forma coletiva, 

respeitando as opiniões apresentadas, mesmo com as diferentes relações de poder 

presentes. Isso se agravou na medida em que realizei leituras à parte, a fim de 

compreender aspectos que não eram de interesse do grupo, mas que seriam 

fundamentais para a escrita deste trabalho e para que eu pudesse realizar conexões e 

distanciamentos entre as diferentes formas de religiosidades existentes no grupo.
20

  

Depois que o TC conseguiu espaço para suas reuniões,
21

 os objetivos ainda não 

estavam estruturados. Isso ocorreu porque a proposta inicial priorizava que as metas 

fossem construídas por todos, bem como os métodos. A única premissa era que o 

conjunto de indivíduos fosse composto por adeptos a diferentes religiões e que suas 

análises partissem das paisagens sonoras. Ou seja, os debates partiriam de sons 

característicos dos templos. Estes poderiam ser apresentados no grupo em forma de 

performance (quando um participante executava algo, ou todos, tocavam em conjunto), 

audição de gravações de momentos de culto, além de discussões a respeito de como a 

música era vista por eles, através de perguntas como: o que é música? Para que serve a 

música na sua religião? Com isso, as bases se concretizaram e foram expandidas a partir 

do momento em que todos apresentaram ideias como: 

 Exibição de filmes, seguidos por debates.  

                                                           
19

 Alguns exemplos que ocorreram durante a pesquisa podem ser observados em: 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/rj-registra-mil-casos-de-intolerancia-religiosa-em-2-

anos-e-meio.html 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/06/1648607-a-cada-3-dias-governo-recebe-uma-denúncia-

de-intolerancia-religiosa.shtml 
20

 Por exemplo: em determinado momento o grupo discutia sincretismos existentes entre as religiões, 

todavia, como o tempo das reuniões é curto, os assuntos se resumiram em poucos pontos, o que me 

forçava a buscar em outras fontes referenciais (leituras, visitas e entrevistas) sobre as praticas religiosas 

que serão apresentadas nesta dissertação. 
21

 As reuniões são realizadas no CPH (Centro de Promoção Humano), espaço cedido pela igreja católica, 

porém, ocasionalmente, elas ocorrem na casa de uma das participantes. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/rj-registra-mil-casos-de-intolerancia-religiosa-em-2-anos-e-meio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/rj-registra-mil-casos-de-intolerancia-religiosa-em-2-anos-e-meio.html
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 Entrevistas a convidados. 

 Execuções musicais de repertórios variados.  

 Análise sobre os textos e músicas dos repertórios executados. 

 Debates sobre textos acadêmicos
22

 e reportagens. 

 Confecção de um questionário sobre as práticas de cada templo. 

 Investigação a respeito das instrumentações mais utilizadas. 

 Discussão sobre temas lançados pelo grupo. 

 Visitas externas. 

Estes passos também fizeram parte dessa pesquisa, uma vez que se trata de uma 

pesquisa-ação participativa. Dessa forma, para esta dissertação, foram organizadas 

outras atividades (em separado) como: entrevistas - em grupo e individuais - aos 

membros que participam dos encontros e direcionadas a líderes religiosos de Xerém; 

debate entre literaturas acadêmicas (principalmente sobre teologia e etnomusicologia, 

antropologia e sociologia) e as falas dos membros; análise das paisagens sonoras; 

observação acerca da interação dos fiéis com o contexto local; diagnóstico das 

dinâmicas existentes entre a música e as diferentes conjunturas religiosas. 

A proposta se associa com a pesquisa qualitativa (subjetiva). Isso porque, ao 

mesmo tempo em que se busca evitar a exploração do assunto através de generalizações, 

procura-se o estudo de caso, tudo isto com o intuito de se compreender a relação do 

sujeito com o seu meio. Neste caso, o conhecimento desenvolvido é móvel, ou seja, está 

em constante transformação, bem como sua base metodológica, que pode sofrer 

alterações no decorrer deste texto. Assim, a reflexão é consequência da prática dos 

envolvidos na pesquisa, com a intenção de construir diálogos entre os sons produzidos 

nos templos religiosos e as falas dos moradores de Xerém, episódio inédito nessa 

localidade. 

 O referencial teórico foi constituído a partir das discussões realizadas nos 

encontros do grupo de estudos TC. Através dos temas debatidos, se buscou na literatura 

acadêmica autores cujas respectivas problemáticas se aproximavam das aqui tratadas. 

Como esses assuntos, sempre são retomados pelo grupo, as falas dos participantes são 

as principais referências.
23

 

                                                           
22

 Esta prática ocorreu apenas em duas ocasiões, e foram sugeridas por mim. Entretanto, não tiveram 

muita aceitação do grupo. 
23

 Para que sejam revistos à luz de alguém de fora ou através do olhar posterior do grupo, já que o 

conhecimento não é tido como algo estático, parado no tempo, mas em constante movimento. 
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  O recorte temporal compreende o período de outubro de 2014 a outubro de 

2015, o que totaliza, aproximadamente, vinte e cinco encontros. Assim, as estratégias 

metodológicas utilizadas exclusivamente para esta dissertação foram: 

 Transcrição e análise das gravações dos encontros.
24

 

 Entrevistas, separadas e em conjunto, com todos os envolvidos no grupo de 

estudos (participantes fixos e visitantes). 

 Revisão de literatura, a fim de dialogar com as falas dos participantes. 

 Visitas a diversos espaços de práticas religiosas de Xerém. 

 Pesquisa quantitativa sobre a opinião dos moradores com relação à intolerância        

religiosa no distrito. 

Vale destacar que, grande parte do referencial teórico teve como premissa 

estudos com as seguintes palavras-chave: intolerância religiosa, música, religião e 

diálogo.  

Diversos autores já discutiram sobre a relação da humanidade com diferentes 

formas de religiosidades, classificando teologias, separando através de divindades, 

apresentando líderes, espécies de hierarquias, demonstrando o porquê de um segmento 

religioso entrar em conflito com outros, ou ter mais adeptos em determinadas regiões. 

Dessa maneira, existe um vasto material sobre os diferentes contextos religiosos 

existentes (muitos tendo como base alguns clássicos como Durkheim, Weber e Geertz). 

Contudo, uma pesquisa que se propõe a estudar as relações dialógicas entre membros de 

diferentes denominações religiosas, tendo como pronto de partida o estudo do som, teria 

pertinência no século XXI? 

O diálogo inter-religioso não é novidade no Brasil, ele já ocorre há algum tempo, 

curiosamente, por iniciativa de quem o reprimiu: a Igreja Católica. No território 

brasileiro, por mais de três séculos, esta instituição não permitiu qualquer tentativa de 

atuação de outra forma de religiosidade, que não a liderada pelo papa romano. Desde a 

colonização, no século XVI, até meados do século XVIII, ela reinou soberana no Brasil 

com apenas algumas propostas em lugares isolados que se opunham ao catolicismo. 

As duas tentativas mais significativas de atuação de outras religiões no Brasil 

nos três primeiros séculos que sucederam à vinda de Pedro Álvares Cabral - ainda que 

ramificações do cristianismo - foram a dos huguenotes, durante a breve existência da 

                                                           
24

 Estas gravações podem ser definidas, a partir da classificação de Pinto (2014) como no contexto. Neste 

tipo de registro, o pesquisador não intervêm na performance que encontra. Baseado nisso, o registro 

documenta a sonoridade do evento em tempo real (MARQUES, 2003). 
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França Antarctica, nos primeiros anos da colônia, e a presença de missionários 

calvinistas no nordeste, quando, a partir de 1630, os holandeses se instalaram no Brasil 

(SILVA, 2007). 

 Através do Concílio Vaticano II
25

 e reforçado por personagens importantes da 

Teologia da Libertação,
26

 a ideia de ecumenismo ganhou força em território brasileiro. 

Entretanto, ao passo em que a Igreja Católica se tornou mais tolerante, acabou perdendo 

espaço a partir dos anos 1970. Ou seja, novas maneiras de expor uma religiosidade 

(principalmente evangélicas pentecostais) conquistaram um grande número de 

seguidores. Enquanto isso, as religiões afro-brasileiras, se libertaram da opressão e 

receberam mais adeptos, embora tenham adquirido outro
27

 “inimigo”: os 

neopentecostais. Este ramo do pentecostalismo que ganhou força a partir do crescimento 

da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) na década de 80, que juntamente com 

outros segmentos pentecostais, utilizaram os meios de comunicação de massa como 

rádio e televisão para evangelizar. 

O desenvolvimento do protestantismo no Brasil ocorre, de fato, a partir da vinda 

da família real portuguesa. Para compreender isto, é necessário lembrar que a Coroa 

lusitana estava, à época, aliada aos interesses ingleses (estes, predominantemente, 

protestantes). Por esta razão, já não era proveitoso dar continuidade ao regime de 

padroado, que apresentava características tão repressoras. Tal conjectura evoluiu de 

maneira que conduziu, posteriormente, o imperador Dom Pedro I a incluir na redação da 

Constituição de 1824 a garantia à liberdade religiosa. Esta liberdade formal, todavia, 

não ganhou contornos práticos. Assim, durante o império, e mesmo nos primeiros anos 

                                                           
25

 Esse evento realizado pela Igreja Católica Apostólica Romana pode ser definido resumidamente como 

uma série de conferências realizadas entre 1962 e 1965, com o objetivo de modernizar a Igreja e atrair os 

cristãos afastados da religião. Nesses encontros, o papa João XXIII convidou bispos de todo o mundo 

para participar de diversos debates e votações no Vaticano. Na pauta dessas discussões constavam temas 

como os rituais da missa, os deveres de cada padre, a liberdade religiosa e a relação da Igreja com os fiéis 

e os costumes da época. O Concílio tocou em temas delicados, que mudaram a compreensão da Igreja 

sobre sua presença no mundo moderno. Foram repensadas, por exemplo, as relações com as outras igrejas 

cristãs, o judaísmo e crenças não cristãs, o papa aceitou dividir parte de seu poder com outros cardeais e 

as missas passaram a ser rezadas na língua de cada país (antes eram celebradas sempre em latim) 

(NAVARRO, 2015). 
26

 Movimento organizado pelas comunidades eclesiais de base de diversos países da América Latina, que 

tinha como principais pressupostos trazer o pobre para a igreja a fim de que ela não servisse mais 

meramente como uma ferramenta de perpetuação do sistema capitalista. Por isto, se intentava aliar o 

aspecto espiritual do catolicismo com as ações práticas como erradicação das desigualdades sociais.  Mais 

informações ver:  https://leonardoboff.wordpress.com/2011/08/09/quarenta-anos-da-teologia-da-

libertacao/ 
27

 Antes o inimigo era o próprio Estado Brasileiro que, não permitia, desde a colônia, manifestações de 

culto africanas e continuou atuando contrariamente as religiões afro-brasileiras (principalmente umbanda 

e candomblé) durante o Império e a República, mesmo após suas consolidações. 
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da república, os chamados protestantes históricos
28

 ainda não podiam enfrentar o Estado 

Católico. Não se pode negar, contudo, que semearam um terreno fértil para as próximas 

gerações. Neste sentido, passa a ser interessante destacar que o protestantismo se 

desenvolveu no Brasil de maneira próspera e contínua em diferentes conjunturas, como 

é o caso dos movimentos pentecostais que aqui chegaram através de missionários 

estrangeiros e foram mais amplamente aceitos pelas populações periféricas, até as 

décadas de 1960 e 1970.
29

 De modo parecido, os neopentecostais a partir dos anos 1980, 

também ganharam bastante representatividade, porém em diferentes classes sociais.  

Alguns autores dividiram este pentecostalismo brasileiro em “ondas”, como 

demonstra o sociólogo Ricardo Mariano (2014), apoiado em outros teóricos. Ele afirma 

que esse debate apresenta visões distintas, porém, complementares. Martin (1990) 

divide em Puritana, metodista e a pentecostal. Burgess e McGee (1995) apresentam a 

primeira onda Clássica (primeiras décadas do século), segunda onda (“carismáticos”, 

50, 60 e 70) e terceira onda (mainstream church renewal – a partir dos anos 80). Já 

Freston (1996), classificou a partir de um recorte histórico-institucional, distribuindo da 

seguinte forma: Primeira onda (década de 1910: Congregação Cristã do Brasil e 

Assembleia de Deus), segunda onda (anos 50 e início dos 60: Quadrangular (1951) 

Brasil para cristo (1955) e Deus é amor (1962), inseridas no contexto paulista), terceira 

onda, final dos 70 e início dos 80: Igreja Universal do Reino de Deus (IURD, 1977), 

Igreja Internacional da Graça de Deus (IIGD,1980) que se desenvolvem no contexto 

carioca. Mariano resume, ao afirmar que as “principais características da Primeira Onda 

se relacionam com a utilização do dom de línguas e a Segunda Onda 

(deuteropentecostalismo) está mais ligada às curas” (MARIANO, 2014: 28-29).
30

  

Desde a chegada dos africanos ao Brasil, o cristianismo imposto passou a 

conviver com práticas religiosas oriundas de regiões também colonizadas por Portugal 

neste outro continente. Diversos aspectos da cultura (não apenas religiosa) africana, 
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 Segundo Angélica Barros, as igrejas protestantes tradicionais (históricas) são as oriundas do 

protestantismo histórico, baseado nas doutrinas reformadoras do século XVI. São eles: luteranos 

(Alemanha, 1517), presbiterianos, (França, 1550; EUA, 1707), anglicanos (Inglaterra, 1534), batistas 

(Inglaterra, 1612; EUA, 1639) metodistas (EUA, 1784), adventistas (EUA, 1863). (BARROS, 2012) 
29

 As pioneiras se instalaram em São Paulo (Congregação Cristã do Brasil, 1910) e Belém, (Assembleia 

de Deus, 1911), conforme aponta Ricardo Mariano (MARIANO, 1999). 
30

 Outra categorização foi feita por Cunha (2007): “Protestantismo histórico ou de migração: tem raízes 

na Reforma do século XVI e chegou ao Brasil com o fluxo migratório estabelecido a partir do século 

XIX, sem preocupações missionárias conversionistas. É representado pelas igrejas Luteranas, Anglicana e 

Reformada; Protestantismo histórico de missão (PHM): também originário da reforma do século XVI, 

veio para o Brasil trazido por missionários norte-americanos no século XIX. Corresponde às igrejas 

Congregacional, Presbiterianas, Metodista, Batista e Episcopal”. (CUNHA, 2007: 14) 
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embora fossem clandestinos, se misturaram à europeia e à existente no Brasil nativo 

(indígena). Esta combinação deu origem, já nos séculos XIX/XX, a novas formações 

religiosas, que viriam a ser classificadas posteriormente como brasileiras, nomeadas 

formalmente afro-brasileiras ou religiões de matriz africana.  

Cronistas e pesquisadores estrangeiros, como Pedro do Rio e Pierre Verger, 

foram pioneiros em documentar tais práticas em solo brasileiro, sobretudo nos estados 

da Bahia e do Rio de Janeiro, em que relatos de práticas religiosas africanas ocorreram 

em maior número. Desta forma, duas correntes ganharam maior atenção de outros 

teóricos: candomblé e umbanda. Estas tiveram êxito a partir de meados do século XX, 

momento no qual aumentou o número de investigações acadêmicas sobre este tema.  

O autor que pode ser considerado referência para esta dissertação, no que diz 

respeito ao candomblé e à umbanda
31

 é Reginaldo Prandi. Suas obras ajudaram a 

complementar a fala dos participantes candomblecistas do TC e auxiliou-me no 

entendimento de algumas questões pendentes, a respeito da história do espiritismo no 

Brasil, bem como no esclarecimento de alguns conceitos importantes para o 

entendimento destas práticas religiosas. Ademais, dois de seus livros (1991; 2015) 

também estão sendo explorados para atividades do grupo, posto que o primeiro (fruto de 

pesquisa participativa), também contemplou mapeamentos e diálogos, e, o segundo 

facilita a compreensão de alguns mitos estudados nos encontros do grupo de estudos. 

A maior parte da literatura sobre intolerância religiosa - na teologia, 

antropologia e sociologia - enfatiza o papel da “guerra” travada, nas últimas décadas, 

entre os neopentecostais, com destaque para a Igreja Universal do Reino de Deus e as 

religiões afro-brasileiras. Da mesma maneira, o assunto é comentado rotineiramente nos 

encontros do grupo de estudos TC. Sendo assim, Clemildo Anacleto da Silva e Mario 

Bueno Ribeiro (2007), Vagner Gonçalves da Silva (2007) e Ricardo Mariano (2014) 

foram referências importantes para compreender até que ponto a formação do 

pentecostalismo no Brasil é pertinente para a investigação a respeito da inter-

religiosidade. 

A primeira obra (SILVA; RIBEIRO, 2007) é dividida em duas partes e aborda 

temas relacionados a legislações, tradições judaico-cristãs e projetos políticos. Por se 

desenvolver a partir da história do Brasil, serve como uma ferramenta importante para 

                                                           
31

 Ainda que tenha se dedicado mais às práticas religiosas do primeiro segmento mencionado, o autor 

possui reflexões pertinentes para este trabalho, também, acerca da umbanda. Em todo caso, esta 

dissertação explorou com mais profundidade o candomblé, uma vez que não havia participantes da 

umbanda no grupo de estudos, na qual Bastide (1971) também teve grande valia. 
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entender a construção desse país a de um viés religioso. A segunda (SILVA, 2007), 

compilado de oito artigos sobre diferentes visões e temas relacionados à intolerância 

religiosa, é uma obra que aprofunda este universo através de diferentes olhares. Porém, 

apesar de muitos artigos se repetirem, alguns elementos (discordando entre si, em 

alguns casos), por tratar a mesma temática, também, apresentam questões particulares, 

que podem gerar novos debates. 

O terceiro livro (MARIANO, 2014), fruto, de denso trabalho de campo, é tido 

como referência para diversos escritos sobre a formação das igrejas evangélicas atuais. 

Ao se debruçar sobre a história do pentecostalismo, entrevistar inúmeras pessoas e 

frequentar muitos templos, o autor formula questões pertinentes para a melhor 

compreensão das relações entre as diferentes correntes evangélicas, inclusive no seu 

aspecto cultural (o que mais interessa nessa dissertação). 

Como este trabalho tem como base inicial a questão acústica, foram consultados 

alguns materiais sobre como a música,
32

 pode apresentar características peculiares para 

determinados segmentos religiosos. Para tal, estudos sobre instrumentação (LÜHNING, 

1990; PINTO, 2001), voltados para a questão histórico-musical (DOLGHIE, 2002; 

SILVA, 1992) e diálogo inter-religioso e sincretismos (LUCAS, 2006; MIRANDA, 

2011) foram de extrema valia. 

Os estudos sobre religiosidade utilizados que tiveram maior relação com este 

trabalho debatem temas a partir da sociologia e antropologia. Nesta parte, destaco dois 

trabalhos de Cunha (2007; 2009). O primeiro faz parte de uma análise a respeito da 

“explosão gospel”, ou seja, as apropriações que a cultura evangélica faz no século XXI, 

bem como os debates a respeito da cultura midiática e dilema entre modernidade e 

tradição. Este é complementado por Mendonça (2009). O segundo aborda considerações 

a respeito do diálogo ecumênico. Contudo, textos que abordam estes assuntos a partir do 

olhar de um grupo ecumênico, ainda são mais raros.
33

 Portanto, pretende-se demonstrar 

como pode ser possível um estudo “sonoro” das religiões de uma determinada 

localidade através do diálogo.  Com relação à etnomusicologia e à pesquisa-ação 

participativa, valorizou-se a busca por levantamentos que vão além da simples 

documentação, visam possíveis soluções para a transformação, quando necessária, 

segundo insiders.  

                                                           
32

 Seja ela entendida no conceito eurocêntrico ou de outras formas, ou seja, como a paisagem sonora 

emitida e compartilhada com seu meio externo. 
33

 Foram encontrados pouquíssimos trabalhos que fizessem referências diretas à inter-religiosidade a 

partir do ponto de vista musical. 
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Nettl (1995) analisa a escola universitária de música em que atua 

profissionalmente como professor. Essa “etnografia de quintal” se mostra pertinente na 

medida em que os questionamentos são realizados no dia-dia, cuja vivência com a 

pesquisa ocorre simultaneamente à ocupação profissional. Contudo, a barreira entre o 

olhar interno e externo não é muito transparente, pois enquanto ele realiza a pesquisa 

(pesquisador), também faz parte da mesma (objeto), visto que influencia as respostas e o 

pensamento dos alunos, através de seus discursos.  

Vincenzo Cambria (2012), ao debater, a partir da etnomusicologia, temas que 

estão intimamente ligados à pesquisa-ação, contribui para a presente pesquisa, na 

medida em que apresenta particularidades na maneira como aborda diferentes questões, 

num contexto específico (Favela da Maré), relacionadas ao universo acústico, tendo 

como eixo central a violência. Em parte de sua obra são apresentados (através das vozes 

dos participantes do Musicultura e em trabalhos realizados na região) repertórios 

específicos desta comunidade (como funk, gospel e samba) e como esses gêneros podem 

ser observados por diversos ângulos, dependendo da relação que fizerem parte. Como a 

política, criminalidade, narcotráfico, indignação popular, entre outros.  

Desta forma, a música não é expressa como um elemento isolado de seu 

contexto, pelo contrário, prioriza-se sua interação com a sociedade, sem deixar de 

mencionar que essas reflexões são frutos de discussões entre o grupo que está mais 

próximo desta realidade. Do mesmo modo, são analisadas as práticas acústicas das 

formas de religiosidades presentes em Xerém pelo TC. 

Com isso, a estrutura da dissertação foi planejada com o propósito de apresentar 

como o grupo de estudos TC desenvolve suas atividades, bem como relacioná-las às 

literaturas que abrangem as mesmas temáticas. 

O primeiro capítulo discorre acerca de alguns conceitos que serão pertinentes e 

sobre a literatura que se debruça sobre este tema. A seção “insider ou outsider” 

apresenta como alguns autores enfrentam os limites entre esses dois “agentes” de 

produção de conhecimento e a maneira como a dissertação trata estes termos, baseada 

na análise do grupo.  

Outro tema relevante para este texto diz respeito à “Pesquisa-ação”. Essa 

abordagem a partir da visão etnomusicológica é apresentada com base em alguns 

teóricos importantes dentro e fora da área. Em seguida é debatido outro assunto que se 

torna fundamental para o entendimento da estratégia metodológica citada anteriormente 

(principalmente na área de etnomusicologia): “O diálogo sonoro”. Nessa parte são 
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discutidas as categorias de paisagem sonora em Schafer e diálogo em Paulo Freire, além 

de outros que se relacionam diretamente com esses dois: práxis sonora e trabalho 

acústico. Após realizar uma breve discussão teórica sobre essas concepções, foram 

apresentados exemplos de estudos que utilizaram esses tipos de abordagens no Rio de 

Janeiro e na Bahia. Esses modelos de práticas, que aliam um compositor canadense e 

um educador brasileiro estão no subcapítulo intitulado “Freire e Schafer como suportes 

para a pesquisa etnomuscológica”. 

 No item “Música e religião” são exibidas pesquisas que foram relevantes para 

essa dissertação, com ênfase em estudos de religiões afro-brasileiras e cristãs. Mesmo 

salientando debates que não abrangem o assunto inter-religiosidade de forma direta, 

percebe-se que há uma gama de discussões a respeito de como a música está inserida no 

contexto religioso ou vice-versa. 

Como a temática sobre intolerância é bastante citada nos encontros, sendo 

constantemente estendido pela mídia, o tópico “Intolerância religiosa” aparece em dois 

capítulos desse texto, porém, no primeiro é abordado de forma introdutória. A partir da 

discussão entre a literatura acadêmica e a jornalística, alguns pontos de vista sobre a 

origem desse termo e como ocorre sua apropriação atualmente foram debatidos. 

O segundo capítulo é composto pela explicação mais detalhada do 

funcionamento do grupo de estudos TC, bem como a contextualização da pesquisa e do 

entorno, além de debater com autores acadêmicos algumas questões presentes nos 

encontros semanais do grupo. 

 A primeira seção (“Xerém: contexto sócio-religioso”) mostra, a partir da 

utilização de autores que estudam a história da Baixada Fluminense, como o 

entendimento desse espaço é compreendido através de sua construção religiosa, porém, 

sem excluir dados sociais, considerados complementares para esse estudo, como 

geografia, economia, industrialização, inserção no contexto do estado, atividades 

culturais e importância para Duque de Caxias.  

 Os colaboradores deste texto são apresentados detalhadamente, segundo suas 

próprias palavras, no subcapítulo “A formação do grupo”. Essa parte explica a fase 

inicial (primeiras ações), suas dificuldades e a relação com a população do entorno, 

além de apontar particularidades dos membros e as funções que desempenham, ainda 

que a individualidade possa se confundir com o coletivo. A próxima questão está 

intimamente ligada com a anterior (“Como surgem as ideias?”). Esta, explica como 
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alguns princípios são desenvolvidos e em que contextos ocorrem dentro do grupo, além 

de mostrar como ocorrem os conflitos internos. 

O “Mapeamento das práticas religiosas” foi fruto de um estudo de campo, ainda 

em andamento, que cataloga os locais de práticas religiosas do 4° distrito. Esta seção 

também apresenta características particulares das religiosidades mais debatidas no TC 

(católica, candomblé, quimbanda, wesleyana, universal e batista) pelo viés musical. 

 Os próximos dois subitens, “Ecumenismo e diálogo inter-religioso” e 

“Sincretismo”, podem ser considerados duas palavras-chave para o entendimento das 

ações desse grupo de estudos. Ecumenismo e diálogo inter-religioso são classificados de 

diferentes formas. O primeiro, tido como premissa (mesmo que com certas ressalvas a 

respeito do conceito) para a formação do grupo, é debatido através de exemplos práticos 

em Xerém, dialogando com outros espaços através de pesquisas realizadas 

anteriormente. Além disso, o ecumenismo é entendido como uma das formas de 

diálogo, ou seja, mais uma forma de conceber o diálogo entre as diferentes práticas 

religiosas. 

 O sincretismo é tema transversal no contexto da inter-religiosidade. Embora o 

grupo de estudos examine a música como instrumento para o entendimento de diversas 

questões debatidas, o sincretismo também faz parte das discussões. Este é analisado 

principalmente sob os olhares de religiões afro-brasileiras e cristãs (duas correntes mais 

presentes no grupo de estudos). Todavia, em muitos casos ocorrem polêmicas de 

compreensão e aceitação por ambas as partes e isto ocorre acontece porque os limites 

entre alguns simbolismos e práticas não são tão claros, já que não existe uma prática 

religiosa “pura”, mas construída a partir de diferentes elementos ao longo do tempo.  

 O último subcapítulo é decorrente de uma investigação que se desenvolveu de 

forma paralela à construção deste trabalho de mestrado acadêmico, intitulada “Pandeiro 

como um dos símbolos sincréticos”. Este apresenta, através da realidade específica de 

alguns templos evangélicos, um instrumento importante para o culto, mas que ostenta 

pouca notoriedade hierarquia da instrumentação destas igrejas. 

O terceiro capítulo se dedica a compreender as ações (práticas) do grupo. A 

primeira parte – “Análise dos repertórios” – expõe como as músicas mais executadas 

foram refletidas pelos participantes. Desde os primeiros encontros, foi de aceitação de 

todos a interação através da música, via performance coletiva ou individual (como será 

apresentado com mais detalhes). Neste momento a harmonia (entre os participantes) foi 

mais complexa e, ao mesmo tempo, mais eficiente no que concerne ao conhecimento 
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inter-religioso. Nesta etapa foram desenvolvidos questionamentos sobre instrumentação, 

texto, música (com ênfase em questões básicas de progressões harmônicas e condução 

das dinâmicas) e diferenciação entre sagrado e profano. 

 Uma atividade que gerou aceitação unânime do grupo, as visitas, teve grande 

relevância para o processo de aprendizado. Estas fizeram parte do calendário mensal, 

pois, foi perceptível que se aprende mais quando um integrante (normalmente músico 

ou líder religioso) explica sobre sua prática religiosa pessoalmente. Para tal, os 

participantes elaboraram um estudo prévio, a fim de complementar ou criticar a fala dos 

convidados. A partir destas e de outras atividades, foi perceptível como ocorria o 

“Aprendizado mútuo”. Ou seja, a partir da fala dos participantes, muitas dúvidas foram 

sendo eliminadas, outras alimentadas, gerando estudos mais aprofundados, caso 

corriqueiro no grupo de estudos, que, como já dito, é movimentado, principalmente 

através do diálogo constante, que, muitas vezes é apresentado por questionamentos e 

respostas. 

 O outro subcapítulo, intitulado “Memória e intolerância em Xerém” refere-se a 

um recorte na pesquisa com o objetivo de reconstruir a história dos templos através de 

entrevistas com membros mais antigos.  Por fim, foi realizado um apanhado das 

propostas que ainda não foram totalmente executadas, mas que fazem parte da agenda 

do grupo de estudos (“Novos apontamentos”). Essas serão apresentadas na forma de 

esboços, com o objetivo de apontar novos sentidos para as atividades realizadas pelo 

TC. 
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CAPÍTULO 1: MITOLOGIA ACADÊMICA 

 

 O grupo de estudos TC, ainda debate pouco a literatura acadêmica. Isso só 

ocorre quando um membro do grupo leva um texto sobre algum evento, ou conceito que 

gerou dúvidas no encontro anterior. Alguns desses termos são retomados 

posteriormente, porém, ainda
34

 não são encarados como prioridade. No entanto, os 

debates iniciais sobre alguns significados tiveram três funções: enfatizar os termos 

comentados nas reuniões, esclarecer e contextualizar os métodos utilizados e fazer 

conexões entre a academia e a voz periférica. 

 

1.1 Insider ou outsider? 

 

Nas diversas etnografias sobre música, escritas nas últimas décadas, torna-se 

complicado delimitar barreiras entre quem está inserido meio cultural analisado e quem 

adentrou com o propósito de investigar algo. Porém, essa questão não é recente. Antony 

Seeger (1987), ao estudar a sociedade indígena Suyá, e, por consequência, conviver 

durante anos, imerso em um ambiente bastante distinto do norte-americano, mesmo não 

sendo “nativo”, contribuiu
35

 para os interesses desta população. Sua experiência, mesmo 

sendo longa e considerada referência para o campo da etnomusicologia, foi passageira
36

 

e gerada por motivos (entre outros) acadêmicos. Todavia, alguns questionamentos se 

tornam pertinentes nesse debate: em algum momento ele se tornou insider? Há um 

limite para afirmar quando termina ou começa essa relação? 

Como relatado na introdução, minha experiência mais estreita dentro do campo 

religioso está ligada ao universo cristão, sobretudo o catolicismo. Totavia, habitar a 

mesma localidade na qual os participantes do grupo de estudo estão inseridos é 

suficiente para me considerar insider? Esta discussão é complexa, uma vez que a linha 

divisória entre estas classificações não pode ser traçada de maneira fixa, apesar disso, 

alguns apontamentos merecem ser sublinhados para esta dissertação. 

                                                           
34

 Como essa é uma pesquisa em andamento, o termo “ainda” se refere ao indeterminado, ou seja, a 

literatura acadêmica pode ou não ser aceita pelo grupo no futuro. 
35

 “Contribuir” foi utilizado do ponto de vista dos nativos, que, através de relatos afirmaram tal concepção 

sobre o pesquisador norte-americano. 
36

 Embora seja um marco para a etnomusicologia participativa, considero esta experiência passageira, 

pois, posteriormente, Seeger não demonstrou o mesmo comprometimento (comparado a quando morou na 

aldeia) com os indígenas.  
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Em primeiro lugar, a escolha por ingressar num programa de pós-graduação para 

pesquisar sobre música e diálogo inter-religioso ocorreu por causa de uma série de 

eventos anteriores à formação do grupo de estudos Templo Cultural. Desta forma, as 

experiências com grupos de alunos nas escolas e as pesquisas a respeito do universo 

acústico dos templos religiosos de Duque de Caxias fizeram com que eu ampliasse 

minhas referências sobre o tema e aprendesse a lidar com certas inquietações a partir da 

ação coletiva. 

Em segundo lugar, houve acúmulo de questões, oriundas dos grupos de pesquisa 

e particulares, que não foram respondidas, merecendo atenção especial e um estudo 

aprofundado e orientado, na qual a academia poderia me auxiliar, além disso, eu já 

compreendia um pouco das dinâmicas sociais de Xerém. Neste âmbito, a característica 

que considerei mais relevante dizia respeito a grande quantidade de religiosos que 

fazem uso de suas práticas, cotidianamente, em espaços públicos e privados e, à 

primeira vista, não sofrem represálias da população, pelo contrário, são bem quistos, 

principalmente os evangélicos.  

Estes dois apontamentos, juntamente com a experiência de Seeger, são apenas 

alguns exemplos de como a relação insider/outsider é complexa. Entretanto, esta 

dicotomia ganha interpretações diferentes e novos questionamentos, conforme é 

problematizada, conforme demonstra Bruno Nettl (2002), que acrescenta outra 

pergunta, complementando este debate: De que vale aprender “música” de outros povos, 

se nunca será possível alcançar o nível de aprofundamento de uma pessoa que está 

inserida na cultura? A partir de um ponto de vista prático, seria mais vantajoso um 

insider organizar uma investigação antropológica na qual ele faz parte, visto que ele está 

inserido na cultura em questão. Contudo, o olhar interno pode ser tão reduzido quanto o 

externo, imbuído de preconceitos, entre outros fatores que não permitem que a pesquisa 

seja ampliada, porém, o outsider, apresentando-se como “O Pesquisador”, o “Membro 

da Academia”, também é capaz de intimidar o grupo, distanciar as relações de poder e 

promover um processo de busca por informações sem significância para seu “objeto”. 

Assim, mesmo que esses dois atores possam se confundir, também podem ser essenciais 

no processo de construção da pesquisa, dependendo do grau de interação com o assunto 

abordado. Hood (1971 apud NETTL, 2005), ao afirmar que todos podem contribuir, 



31 
 

 
 

mesmo que de maneiras distintas apresenta ideias que contemplam o diálogo na 

perspectiva de estrutura colonialista
37

 de uma pesquisa etnográfica. 

Ao discutir o mesmo assunto, Ravi Shankar e Kofi Agawu, direcionam suas 

críticas diretamente aos outsiders (NETTL, 2005) ao se referirem à relação do 

etnomusicólogo com a música não europeia de uma forma condescendente, tratando-a 

como algo pitoresco ou exótico. Assim, quando a cultura não é analisada a partir de 

parâmetros de seu contexto, a pesquisa pode apresentar resultados não confiáveis, 

gerados por traduções precipitadas.  

Após longos períodos de etnografias colonialistas
38

, principalmente lideradas por 

europeus na África, Ásia e America Latina, observa-se que as críticas de Shankar e 

Agawu ganham maior significado, devido à opressão exercida por países do Velho 

Mundo sobre essas regiões tidas como periféricas. Porém, referindo-se ao pesquisador, 

Nettl, também aponta que o não europeu muitas vezes estuda na Europa com o objetivo 

de resignificar os valores de sua cultura. Assim, se houvesse desde o início a 

preocupação intercultural (justa para ambos os lados) essa desigualdade poderia 

exercida de uma forma mais crítica (NETTL, 2005).  

O mesmo autor, ao indagar sobre um alemão que estude Beethoven, afirma que 

o mesmo não é, necessariamente, íntimo de sua cultura, apenas por habitar o mesmo 

local (NETTL, 2005), expandindo essa discussão. Mesmo acrescentando outros 

elementos como a questão temporal, nesse caso em questão, o anacronismo, no mundo 

pós-moderno, não é clara a afirmação de que, se um indivíduo está inserido em 

determinada cultura, ele pertença a ela. 

Em concordância com esta forma de opinião, todos os integrantes do grupo de 

estudos TC, podem ser considerados insiders e outsiders, dependendo da circunstância 

analisada. Destaca-se que, quando há mais elementos que unem o grupo (como, por 

exemplo, todos morarem perto ou terem interesses em comum) a relação de 

pertencimento “de uma mesma cultura” se mostra mais próxima, fazendo com que 

conflitos desta natureza (olhar externo e interno) tenham menos importância. Mesmo 

assim, eles nunca são deixados de lado, devido às relações de poder presentes e por 

                                                           
37

 Denomino estrutura colonialista, estudos que transformam os reais colaboradores como meros objetos 

de pesquisa, comum entre os primeiros antropólogos, durante a virada do século XIX para XX, mas que 

ainda apresenta repercussão atualmente. 
38

 Uma análise da autoridade etnográfica a respeito de parte da literatura antropológica pode ser 

observada em Clifford (1998). 
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causa dos interesses individuais. Assim, por mais que estejam próximos na coletividade, 

na individualidade podem se distanciar. 

Ginzburg (1986), a partir dos conceitos de circularidade cultural
39

 e relações de 

pertencimento, aponta que, mesmo que um indivíduo esteja inserido em uma cultura, 

pode estar fora dela, como no seu emblemático livro O queijo e os vermes. Neste, ele 

apresenta o caso de um moleiro, durante o século XVI, pertencente a um ciclo social 

fora dos palácios, mas demonstrando interesses condicionantes com os da nobreza. De 

maneira semelhante, o sociólogo Stuart Hall prolongou esta temática, defendendo que 

uma pessoa pode não possuir uma identidade fixa. Ou seja, age de acordo com as 

circunstâncias que lhe são benéficas, podendo mudar inclusive sua personalidade, 

interpretando diferentes facetas, conforme as circunstâncias (HALL, 1997). Desta 

forma, uma das questões que se apresentam, ainda com muitas lacunas a serem 

preenchidas, está relacionada ao modo como o indivíduo encontra-se fragmentado em 

diversas identidades, causando-lhe uma crise de deslocamentos de estruturas, 

modificadas conforme a situação exposta (HALL, 1997). 

Sem a pretensão de apresentar uma verdade absoluta ou uma pesquisa 

salvacionista, esta discussão foi deflagrada a fim de introduzir a linha abordagem 

proposta: a pesquisa-ação participativa, que busca diminuir os obstáculos existentes 

entre o “de fora” e o “de dentro”, aproximando-os pelas suas semelhanças e/ou 

diferenças.  

 

1.2 A pesquisa-ação 

 

Durante a revisão de literatura foi importante repensar o papel do 

etnomusicólogo na pesquisa-ação participativa recente. Desta maneira, foram 

selecionados alguns autores que serviram de base para entender como promover os 

encontros do TC de maneira dialógica e respeitando as diferenças, porém, sem evitar os 

conflitos, visto que esses podem ser de grande valia para a construção do conhecimento. 

Desta maneira, algumas correntes de pensamento a respeito desta forma de abordagem, 

a partir da área da educação, mostraram-se adequadas. 

                                                           
39

 Seguindo a linha da chamada história cultural, destacam-se nomes como Edward P. Thompson, Eric J. 

Hobsbawm, Roger Chartier, Michel de Certeau e Mikhail Bakhtin e Carlo Ginzburg, este último que 

desenvolve o conceito de circularidade cultural. No prefácio da edição inglesa do livro citado, Ginzburg 

menciona o termo "circularidade", para falar da comunicabilidade entre a cultura das classes dominantes e 

a das classes subalternas ocorrido na Europa pré-industrial. Essa comunicação se dava de forma dialógica, 

com "influência recíproca" (GINZBURG, 1987:13).  
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Segundo Rice (2014), pesquisas musicais que se debruçam sobre temas 

considerados “problemáticos”, como questões a respeito da ecologia, intolerância, 

desigualdade social, ou outros dilemas da sociedade, participativas ou não, podem ser 

consideradas como parte de um movimento, que ocorre nas décadas recentes. Estes 

estudos evitam a dicotomia colonialista pesquisador/pesquisado, buscando resolver, 

quando, necessário e possível, “problemas”, tendo o etnomusicólogo como, além de 

cientista, advogado para auxiliar na busca de soluções. 

Por vezes alguns nomes se confundem, dentre as quais podem ser citadas as 

pesquisas aplicada,
40

 colaborativa, advocatícia, participante, autodiagnóstica, 

participativa e investigação-ação participativa, sendo que esses quatro últimos, como 

argumenta Brandão (2001), são os mais utilizados. Todavia, a pesquisa participativa, em 

especial, existe sobre diversos formatos e modalidades e pode ser encontrada em 

diferentes áreas de conhecimento (THIOLLENT, 2008) inclusive na etnomusicologia, 

que vem apresentando investigações significativas nesse viés, porém, gerando uma crise 

de representação para esse campo de estudo. A respeito disso, Titon (2008), com relação 

ao “novo trabalho de campo”, afirma: 

 

o trabalho de campo não é mais visto como principalmente o de 

observar e coletar (embora, com certeza, envolva estas ações), mas o 

de vivenciar e compreender a música (...). O novo trabalho de campo 

nos leva a perguntar como é para uma pessoa (incluindo nós mesmos) 

fazer e conhecer a música como experiência vivida (TITON, 2008: 

25).
41

  

 

Este tipo de visão privilegia uma ação que busca diminuir a distância da relação 

dualista cultivada por muito tempo entre o “sujeito” e seu “objeto” de pesquisa. Estes 

adjetivos desaparecem do vocabulário a partir do momento em que todos são agentes 

ativos do processo, neste caso, o grupo não é totalmente dependente do acadêmico, uma 

vez que, ao invés do trabalho ser realizado através de explicações unilaterais, ou como 

dizia Paulo Freire, “ensino bancário”,
42

 ele é compartilhado por todos. Os problemas 

                                                           
40

 A pesquisa aplicada utiliza o conhecimento da pesquisa básica para resolver problemas relacionados a 

aplicações concretas. Por ser um termo bastante utilizado nos EUA e em outras partes do mundo, 

Cambria (2012) apresenta alguns exemplos de publicações que utilizam essa nomenclatura. Ver Cambria 

(2012). 
41 “Fieldwork is no longer viewed principally as observing and collecting (although it surely involves 

that) but as experiencing and understanding music (…)  The new fieldwork leads us to ask what it is like 

for a person (ourselves included) to make and to know music as lived experience” (TITON, 2008: 25). 
42

 Esta expressão não está restrita ao campo das explicações, mas também se refere a uma estrutura 

hierarquizada de detenção do saber, no qual o educando (impossibilitado de exercer qualquer atitude 
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geram os debates, ou seja, apesar do pesquisador levar suas dúvidas, as do grupo são tão 

pertinentes quanto. Porém, vale sublinhar que as relações de poder e de autoridade ainda 

se mostram presentes, conforme a diversidade de opiniões de cada um no grupo, como 

no caso do TC. 

Ao conversar com uma participante do grupo de estudos fora do local de 

encontro, manifestei minha dificuldade de produzir um artigo acadêmico sobre 

intolerância religiosa a partir da perspectiva do TC. Desejava que minhas impressões 

não fossem tão explícitas no texto, já que seria formulado por duas pessoas a respeito de 

algumas reflexões geradas pelo grupo.
43

 

 

Esta noite percebi que não adianta eu querer forçar a barra para 

apresentar problemas, ou temas a serem discutidos, muito menos 

direcionar os encontros a partir das individualidades. Atuar como 

mediador é mais difícil, porém, mais ainda é tentar não se colocar 

como tal, na presença do grupo (Caderno de Campo, 28/10/2015). 

 

Evento parecido ocorreu quando o TC iniciou um censo a respeito dos casos de 

intolerância religiosa em pontos do 4° distrito de Duque de Caxias.
44

 Alguns 

participantes contribuíram realizando o censo nos locais selecionados (inicialmente 

escolas e comércio), outros mostraram dedicação no que diz respeito à análise durante 

os encontros. Além disso, outras propostas – dos participantes, em conjunto ou 

individual (nas quais me incluo) - não foram levadas adiante, mesmo com a tentativa de 

retomá-las em momentos posteriores. Estes atos mostraram-me que é necessário estar 

constantemente revendo, de forma coletiva, os métodos que serão adotados, as formas 

como os debates serão desenvolvidos e de que forma isso será motivador para o grupo e 

não apenas para o pesquisador da academia, que se debruçaria sobre as ideias do grupo 

para produzir um material próprio, que é o meu caso, ou de outros trabalhos que 

utilizem o grupo como referência, como um artigo, por exemplo. 

Nesta direção, Cambria (2012) apresenta uma interrogação para a reflexão de 

como pode ser realizada uma pesquisa-ação, referente ao tipo de trabalho que é 

realizado no relacionamento com as pessoas encontradas ao redor do mundo ou na 

“vizinhança”. Como resposta ele apresenta a seguinte formulação: 

                                                                                                                                                                          
autônoma) apenas recebe o que o professor deposita, independente do conteúdo, desconsiderando 

qualquer feedback. 
43

 Isto ocorreu em setembro de 2015, quando propus para o grupo a formulação de um texto coletivo, mas 

percebi que a única que teve real interesse (visto os prazos a cumprir para a entrega do texto) foi uma 

participante que também integra a academia, como mestranda em Geografia pela UFRJ. 
44

 Esta fase será aprofundada no terceiro capítulo. 
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Eu diria que, basicamente, [fala-se] de dois tipos: estamos produzindo 

conhecimento "sobre" eles e a música que eles fazem (trabalho 

acadêmico / teórico), e nós estamos usando nosso conhecimento 

acumulado "para" eles (aplicado ou trabalho de 

advocacia) (CAMBRIA, 2012: 40).
45

 

 

Para o autor, no primeiro caso, o conhecimento seria o objetivo principal 

(individual, para o próprio bem), “teórico, descritivo e analítico, que é acumulada e 

partilhada dentro, da comunidade acadêmica” (CAMBRIA, 2012: 40).
46

 Porém, na 

relação estabelecida com as pessoas envolvidas (relação sujeito/objeto), o investigador 

está inserido em um sistema de poder que legitima sua representação do "outro", ele 

“define assuntos a serem estudados e as questões específicas” (CAMBRIA, 2012: 40).
47

 

Assim, o “pesquisado” é observado e consultado para dar informações ou opiniões sem 

ter clara ideia dos problemas e questões construídas pelos formadores, na maioria das 

vezes. Além de não saber quem vai usar o conhecimento resultante e para qual fim,  o 

engajamento político, aliado às problemáticas da comunidade, representa uma escala 

inferior à necessária para colaboração verdadeira (CAMBRIA, 2012). 

No segundo caso (pesquisa participativa) o conhecimento é “para”, tendo 

medidas práticas como meta. Assim o trabalho aplicado gera um conhecimento que é 

fruto de uma ação, cuja especialidade é entendida como um instrumento fundamental de 

mediação para alcançar soluções imediatas para os problemas práticos tradicionais 

músicos e suas comunidades experimentar (CAMBRIA, 2012). Nesse sentido, o tipo de 

conexão estabelecido apresenta outra forma de relação sujeito/objeto, no qual o primeiro 

usa seus conhecimentos para benefício do segundo (CAMBRIA, 2012).  

Ainda que esta divisão não seja explícita (trabalho acadêmico individual e 

participação no grupo), é necessário analisar os contextos aos quais ocorrem as 

pesquisas, para que não haja mera exploração do “objeto” (no primeiro caso) ou 

assistencialismo, como apresentado no segundo caso. Isto pode ser exemplificado 

através da explicação de como o grupo de estudos TC foi elaborado e de que maneira 

iniciou seus encontros. 

                                                           
45

 “would say that, basically, of two kinds: we are producing knowledge “on” them and the music they 

make (academic/theoretical work), and we are using our accumulated knowledge “for” them (applied or 

advocacy work)”. CAMBRIA, 2012: 40. 
46

  “Theoretical, descriptive and analytical knowledge that is accumulated by, and shared within, the 

academic community” (CAMBRIA, 2012: 40).  
47

 “define the issues to be studied and the specific” (CAMBRIA 2012: 40). 
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Como apresentado inicialmente, a iniciativa para a formação de um grupo de 

estudos sobre música e religiosidade foi minha, através de experiências anteriores em 

outras situações, que me levaram a ingressar no programa de pós-graduação em música 

da UFRJ. Todavia, após um período de reuniões, observou-se que outras pessoas 

também apresentaram interesses de outras naturezas, e mais empenhadas do que eu em 

determinadas questões. Esta reflexão fez-me repensar meu papel como pesquisador, já 

que depois de alguns meses de atividades do grupo, passei a “ouvir, mais do que falar” e 

não me encaixava na posição que achava que eu estava inicialmente - “esclarecedor” - 

mas de aprendiz e questionador. Atualmente sou visto não mais como o professor que 

ajudou a formar o grupo, mas como um participante que auxilia na organização das 

atividades, uma espécie de “agitador”.
48

  

Retomando os dois modelos apresentados anteriormente, Cambria (2012) aponta 

uma “terceira via”, na qual, esta dissertação se baseia, ou seja, no modelo de pesquisa-

ação participativa, exibido como um conhecimento que é produzido "com" e "por" 

pessoas das comunidades em estudo, tendo a mudança social como objetivo final. 

(CAMBRIA, 2012). Este modelo geraria um conhecimento dialogicamente crítico 

produzido através da práxis (a combinação de reflexão e ação) de todos os envolvidos, 

isto é, pesquisadores profissionais e membros da comunidade.  

Deste modo, o tipo de relação que é estabelecido demonstra que as pessoas 

participam ativamente como co-pesquisadores e co-autores. Consequentemente, as 

questões e perguntas da pesquisa são definidas e formuladas por elas, que também 

decidem as estratégias de investigação e os métodos adotados, além de analisar os dados 

obtidos para encontrar respostas adequadas às suas perguntas (CAMBRIA, 2012). 

Em concordância com Cambria, Samuel Araújo (2011) afirma que a função do 

etnomusicólogo, é buscar o equilíbrio entre os conflitos existentes, não se colocando 

como dono da verdade nem como a pessoa que deposita conhecimento. Para o autor, 

isso possibilitaria um processo horizontal, visando relativizar a autoridade acadêmica, 

através, como já dito, da ação colaborativa, resultando em experiências de coautoria 

nativas. Todavia, ele frisa que esse tipo de pesquisa ainda não é um consenso entre a 

comunidade acadêmica sendo rotulado por vezes como prática de extensão universitária 

(ARAÚJO, 2010). 

                                                           
48

 Esta observação particular é decorrente do meu papel atual no grupo: agendar as visitas, convidar 

pessoas, levar aparelhagem, conversar com os participantes fora dos encontros, entre outros. 
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Vale destacar que os discursos apresentados durante esta obra foram recortados a 

partir das religiosidades debatidas no contexto da pesquisa. O grupo de estudos decidiu 

que seria mais adequado ao projeto não citar nomes, para que houvesse uma maior 

característica conjunto (unidade) e para não expor os participantes. A escolha da 

identificação dos participantes segundo, suas conjunturas religiosas supriu a lacuna 

sobre as diferenças ideológicas, a partir dos dogmas religiosos, posto que desprezar as 

distinções iria de encontro a um dos objetivos do TC: debater a religiosidade de forma 

múltipla, a fim de que todos percebam suas distinções e congruências. 

Retomando, Araújo (2011), ao apresentar um breve panorama da etnografia 

participativa, destaca que, há algumas décadas alguns pesquisadores iniciaram um 

processo de repensar os modos de produção de conhecimento através do diálogo 

autoconsciente e explícito.  Eric Lassiter (1998) defende que incorporar a colaboração e 

a coautoria nativa na investigação se converteu mais do que uma questão de eleição, 

numa necessidade. Isto demonstra que este repensar é fruto não somente da consciência 

crítica dos acadêmicos, mas do contexto mundial de descolonização ao longo do século 

XX que rejeita a herança colonial da antropologia e disciplinas afins. 

Nesta perspectiva, trabalhos de curto prazo são mais difíceis de serem 

concretizados e a negociação precisa ser contextualizada durante todo processo 

(ARAÚJO, 2011). Por isso a academia pode se tornar uma barreira para esse modelo de 

construção do conhecimento, visto que suas exigências podem não respeitar o tempo e a 

linguagem de um grupo de pesquisa-ação participativa. Um exemplo é Fals Borda 

(1978), um acadêmico, que só conseguiu realizar uma etnografia - que considerava 

coerente com o contexto estudado - quando se desvinculou da universidade e “viveu” os 

problemas de fato, fazendo desses um meio de análise para a transformação, porém, 

indo além, ou seja, enfrentando as dificuldades, a fim de galgar algo concreto para as 

comunidades com as quais trabalhou.   

A universidade, ao passo que pode ser um empecilho para este tipo de estudo, 

também age como auxiliadora de problemas pertinentes ao grupo. Isto foi comprovado, 

durante meus estudos no mestrado da UFRJ. Além, da fundamental ajuda de meu 

orientador (Samuel Araújo), portanto, representante da academia, outros professores, 

direta ou indiretamente (através de indicações de leituras), foram de extrema 

importância para que algumas questões fossem esclarecidas. Soma-se a isso o fato de 

que algumas pesquisas ainda recebem incentivos financeiros, através de bolsas, recursos 
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materiais, ou de parcerias com empresas que se mostram interessadas na temática 

proposta.   

Feitas as devidas ressalvas, Araújo (2011) ainda destaca dois passos importantes 

para a pesquisa etnográfica dentro da pesquisa-ação participativa. O primeiro se 

relaciona com a análise do contexto e o segundo é definido pela ação transformadora. 

Em complemento, Fals Borda apresenta, o que ele considera de bases “gnoseológicas”, 

que são: 

 

1 – O problema da relação entre o pensar e o ser (...). 

2 – O problema da formação e redução do conhecimento não se 

resolve diferenciando os fenômenos das coisas em si, mas levantando 

a diferença entre o que se sabe e o que nos ainda é conhecido/ todo 

conhecimento é inacabado (...). 

3 – (...) prática anterior à reflexão (...). 

4 – (...) não se pode separar teoria da prática nem sujeito do objeto 

(FALS BORDA, 1978:3).
49

 

 

Fals Borda afirma que é imprescindível entender a situação histórica e social dos 

interlocutores e da região analisada, para num momento posterior realizar alguma ação 

que tenha significância para os membros da sociedade em questão. Ainda assim, há 

casos em que é necessário um período de estudo do grupo e da comunidade, até o 

momento em que as transformações sejam necessárias para todos.
50

 

Para Vincenzo Cambria, referindo-se à experiência do Musicultura,
51

 a relação 

dialógica dos personagens que participam da pesquisa etnográfica demonstra forte 

vínculo com os pensamentos de Paulo Freire no sentido da práxis, ou seja, da união de 

ação e reflexão (CAMBRIA, 2008), porém, essa “fase” não precisa ocorrer, 

necessariamente, no começo do estudo. Contudo, para que uma situação polifônica entre 

os envolvidos, a práxis deve acontecer em algum momento, e, se possível, permanecer, 

mesmo que ocorram ênfases temporárias na teoria ou na prática. 

                                                           
49

 1. El problema de la relación entre el pensar y el ser (...) 2. El problema de la formación y reducción del 

conocimiento no se resuelve diferenciando los fenómenos de las cosas –en- sí, sino planteando la 

diferencia entre lo que es conocido y lo que todavía nos e conoce. Todo conocimiento es inacabado  (...) 

3. (...) la práctica que, en este sentido, es anterior a la reflexión (...) 4. (...) no pueda separase de la 

práctica, ni le sujeto del objeto (FALS BORDA, 1978:3). 
50

 Isto ocorre apesar da conclusão de que a prática deve anteceder essa análise, ou de as duas ocorrerem 

simultaneamente. 
51

 Tanto Cambria, quanto Araújo são pesquisadores desse grupo, situado na comunidade da Maré (RJ). 

São orientados e provocados, através da pedagogia de Paulo Freire, por um professor de música ligado a 

este Laboratório, e partindo da visão paulofreireana de educação, seus participantes desenvolvem um 

planejamento aberto de ações. Isso significa dizer que o delineamento do objeto e o desenvolver da 

pesquisa é sendo construídos coletivamente, pelo conjunto de seus participantes, em sua maioria, 

moradores da comunidade pesquisada. (REIS et al, 2008). 
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Concluindo, a síntese de Ramon Pelinski (2000) pontua o que seria fundamental 

a uma postura autocrítica no século XXI: 

 

1 – Reconhecer contínuos entre músicas de diferentes territórios, bem 

como a aparição de novas formações identitárias. 

2 – Reconceituar as ideias de etnografia musical numa visão 

horizontal sem autoridades 

3 – Eliminar o ideal de “outro estranho” para “outro entre nós” 

4 – Assumir uma postura autocrítica frente a autoridade etnográfica e 

perguntar sempre “quem representa quem” 

5 – Construir texturas polifônicas no texto etnográfico 

6 – Textos verdadeiramente colaborativos 

7 – Interdisciplinaridade (PELINSKI, 2000, apud ARAÚJO, 2011). 

 

Este processo é um dos mais desafiadores na pesquisa-ação participativa por nós 

desenvolvida, visto que, durante esse período, as reuniões podem não ter um foco 

específico. Na época que foram realizados convites para as pessoas participarem do TC, 

e mesmo durante as primeiras reuniões, as perguntas mais frequentes eram: Por que 

estamos nos encontrando? Qual o propósito desse grupo? 

Como não foram encontradas pistas para respostas definitivas estes 

questionamentos incomodavam bastante. Porém, no início, havia dúvida a respeito do 

formato desta dissertação. Ou seja, referia-se a um grupo focal ou pesquisa-ação? Já que 

algumas premissas tinham sido estabelecidas.
52

  

Episódio similar ocorreu em outra atividade, o projeto participativo O Som da 

Maré,
53

 coordenado pelo professor Pedro Rebelo,
54

 que contou com a participação de 

docentes da área de música, artes visuais e arquitetura da UFRJ, alunos da pós-

graduação da Escola de Belas Artes da UFRJ, integrantes do Museu da Maré,
55

 bolsistas 

FAPERJ e seus familiares, membros da Cia Marginal (companhia de teatro na Maré) e 

de alunos de doutorado do Sound Arts Research Center. Mesmo com duração de apenas 

um semestre, teve como resultado uma exposição no Museu da Maré e um passeio 

sonoro no Aterro do Flamengo.
56

 Seu objetivo foi demonstrar a relação entre o som e a 

                                                           
52

 Quando realizei os convites, havia deixado claro que a paisagem sonora e a religião seriam nossos 

pontos de partida para os debates. 
53

 Sobre o projeto ver (CORTÊS; LOPES, 2014). 
54

 Professor e diretor de pesquisa no Sound Arts Research Centre, Queen’s University Belfast e professor 

visitante sênior na UFRJ em 2014. 
55

 Museu fundado por militantes e moradores do conjunto de favelas da Maré, Rio de Janeiro, hoje 

reconhecido como bairro pela municipalidade. O Museu é situado na própria Maré e conta com um 

grande acervo sobre seus moradores e a história do local. 
56

 Área litorânea da capital do Rio de Janeiro que recebeu durante o século XX um grande parque 

banhado pelo mar e que possui imóveis com valores bastante elevados. 
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vida quotidiana dos moradores, através de uma pesquisa-ação participativa. Dessa 

maneira, as relações de pertencimento entre os diferentes agentes e o trabalho realizado, 

bem como as possíveis heranças desse processo, foram colocadas em questão.  

Durante esse “projeto-disciplina” pleitearam-se alguns assuntos semelhantes aos 

pontuadas no TC. O Som da Maré foi um projeto que aconteceu durante um semestre 

letivo, na parte da manhã, nas instalações da UFRJ, entre os universitários e à tarde no 

Museu da Maré (aproximadamente 8 km de distância) em interação com a comunidade 

e os bolsistas da FAPERJ. Durante o primeiro turno eram debatidos métodos que 

objetivavam tornar a percepção acústica mais aguçada e dinâmica, como a realização de 

diários sonoros. Estes consistiram na realização de um diário de campo que privilegiava 

a atenção auditiva (durante 5 minutos), escrito de maneira livre. Outro método foi o 

mapeamento das memórias sonoras,
57

 um relatório, feito por meio de gravações, de 

algumas lembranças (através do som) dos participantes e de alguns moradores da Maré. 

Este foi construído em forma de grupos e subgrupos. Como por exemplo: memória de 

brinquedos.  

Para a realização da exposição, estas memórias foram exibidas de diferentes 

formas: na íntegra, reinventadas (editadas), interagindo com imagens e por meio de 

instalações cujo participante da exposição poderia reproduzir o som (no caso, a 

experiência com a chuva) ao pisar na passarela de “palafitas”.
58

 Isto foi de grande valia 

para o TC, pois algumas estratégias de interação e de percepção foram aproveitadas e 

adaptadas por mim ao contexto de Xerém, principalmente no que se refere aos 

encontros do segundo turno no Museu da Maré, cujo diálogo entre a academia e a voz 

periférica, composta faixas etárias diversas (15 a 65 anos), foi mais evidente. 

Outro desafio a respeito desta prática emergiu: Como publicar algo que tenha 

visibilidade acadêmica e, ao mesmo tempo, respeite a opinião de todos os envolvidos na 

pesquisa, inclusive os que estão fora da universidade? Após diversos debates no LE e 

depois de leituras de textos que abordavam questões desta dimensão (FALS BORDA, 

1978; URIBE, 2014; CAMBRIA, 2012), foi construído um artigo sobre esta experiência 

(CORTÊS e LOPES, 2014), no qual a escrita final foi feita por duas pessoas que 

                                                           
57

 Esta dissertação não pretende entrar na discussão sobre a hipertrofia do termo “sonoro” e suas 

limitações para alguns casos. Por conta disso, como já relatado, será utilizado o conceito de Trabalho 

acústico, de Samuel Araújo. Para melhor entendimento, tanto o diário sonoro, o passeio sonoro, quanto as 

memórias sonoras podem ser compreendidos melhor em https://somdamare.wordpress.com/ 
58

 Palafita é um tipo de habitação construída sobre troncos ou pilares. Esse tipo de construção é comum 

em áreas alagadiças, pois deixa a casa em uma altura que a água não alcança. Como parte da Comunidade 

da Maré, margeia uma baía e situa-se em área de manguezal, antes de processos de aterramentos (entre as 

décadas de 1980 e 1990), muitas de suas construções possuíam essas características.  

http://escola.britannica.com.br/article/482837/agua
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participaram deste projeto, e teve como objetivo principal ressaltar alguns aspectos 

considerados importantes neste processo, além de garantir um registro sobre o ocorrido. 

Contudo, este texto não contou com a apresentação de todo grupo, embora relatasse 

reflexões geradas por muitos participantes. Desta maneira, ele pode ser considerado 

uma forma de dar prosseguimento ao ocorrido, dado que a pesquisa praticamente 

findou-se após o término das exposições. Porém, esta tentativa, também pode ser 

interpretada como um recorte de um projeto de pesquisa ação-participativa, uma análise 

laboratorial posterior, produzida por indivíduos que fizeram parte de todo o processo, 

semelhante ao trabalho de Cambria (2012) e desta dissertação, embora, no caso do TC, 

as atividades prossigam. 

A respeito das publicações nesse tipo de pesquisa, ainda vale ressaltar que este 

“produto final”, a dissertação, por exemplo, pode ser revisado pelos colaboradores, que 

podem alterá-lo, bem como seus informantes que, por questões éticas devem ter acesso, 

antes de qualquer publicação
59

. Entretanto, esta tarefa árdua requer paciência e 

dedicação, afinal, um trabalho desta natureza dificilmente é concluído seguindo os 

moldes temporais de um cronograma pré-definido, como no caso da presente pesquisa, a 

sua defesa. Isto ocorre porque as questões que o grupo apresenta nem sempre caminham 

juntamente para todos os indivíduos, intensificando a militância dos participantes, 

independente da realização de trabalhos concomitantes.  

Por conseguinte, o processo de subjetivação
60

 proposto por Alain Touraine 

(1994; 2006) se faz presente, pois os indivíduos que integram o grupo passam a 

repensar sua relação com o mundo, suas funções e assumir uma postura criativa frente à 

realidade social. Um dos motivos para que isso ocorra pode estar presente na “vontade 

de escapar às forças, às regras, aos poderes que nos impedem de sermos nós mesmos” 

(TOURAINE, 2006:119), já que, o caráter autônomo do TC pode ser observado a partir 

de diferentes ângulos, tanto por ser independente de uma instituição reguladora e 

apresentar ideias decididas pelo coletivo, quanto possibilitar alteração do programa a 

partir da vontade de seus participantes. Assim, mesmo que busque dialogar com 
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 No caso da presente dissertação, todos os interlocutores (nominais) tiveram acesso ao texto e puderam 

modifica-los antes da publicação final. Fato que não ocorreu com os participantes que não tiveram seus 

nomes expostos. Neste segundo caso, ocorreu apenas uma leitura coletiva e mudanças pontuais no texto 

original. 
60

 Para Touraine (2006) este processo pode ser definido como o ato de tornar-se sujeito, é  “a construção, 

por parte do indivíduo ou do grupo, de si mesmo como sujeito” (TOURAINE, 2006: 166). Todavia, isto 

não impede que haja reflexividade por parte destes indivíduos, que funcionaria como uma forma de 

autoavaliação para uma constante crítica própria, visando, entre outros objetivos, modelos metodológicos 

significativos. 
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representantes e adeptos de instituições altamente hierárquicas e com regimentos fixos 

há séculos, o grupo prioriza deslocar-se de modelos reguladores (que impeçam formas 

criativas e democráticas de escolhas) destes neste processo de pesquisa-ação 

participativa. 

 

1.3 Diálogo sonoro
61

 

 

Dentre as estratégias adotadas pelo grupo, as análises sonoras do interior e da 

parte externa dos locais de práticas religiosas foram de grande valia. Para tal, utilizou-se 

o conceito de paisagem sonora de Murray Schafer (1991). Esta foi entendida como 

produto do conjunto de sons de um determinado espaço e tempo. Este termo foi 

empregado com a finalidade de tornar a compreensão do som mais abrangente (no caso 

específico do grupo TC) do que o estudo de um hino,
62

 ou uma cantiga
63

 específica. 

 Dessa maneira, alguns escritos desse compositor canadense deram suporte para 

uma melhor compreensão dos elementos sonoros que compuseram os ritos das práticas 

religiosas analisadas. Assim, organização de repertórios, letras, melodias, ritmos, 

instrumentações e vozes, fazem parte da investigação cotidiana. Sons externos,
64

 

presença (ou ausência) de aparelhagem sonora, diferenças de sons produzidos conforme 

o momento específico do rito, relação com alimento (“ceia”, “oferenda”), manifestações 

corporais, gestos cênicos, vestimentas, além do volume como ação de violência 

simbólica (BOURDIEU, 2004) - seja essa entendida como defesa ou ataque - são alguns 

exemplos de como a análise musical, pensada de forma solitária, não se sustentaria 

nessa pesquisa etnográfica. 

Há passagens nos textos de Schafer (1991) que mostram preocupação com a 

poluição sonora, porém, este termo, aos moldes canadenses, pode não ser adequado à 

conjuntura de Duque de Caxias, ao menos por completo. Desta forma, nem todo som 
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 A obviedade e o pleonasmo do título dessa seção são propositais e têm o intuito de reforçar que o 

diálogo travado no grupo não se dá apenas pela verbalização das ideias, mas, de uma forma musical mais 

ampla, no qual não ocorre apenas a análise das músicas, mas, dos diferentes fatores que a compõe, bem 

como de seu contexto acústico.  
62

 Termo que evangélicos e alguns católicos (principalmente da corrente renovação carismática) 

denominam as músicas executadas nos cultos. 
63

 Termo utilizado pela candomblecista que participa do grupo. Em suas palavras, normalmente as 

“músicas” com texto (esses sempre em fon) são denominadas, em sua nação (Jeje), de cantigas. 
64

 Refiro-me a sons projetados do lado de fora do templo, que, na maioria das vezes interferem na 

paisagem sonora do interior do mesmo. Essas podem ser comuns aos membros (ocorrem com 

determinada frequência) ou serem entendidas como exceções (não estão, normalmente, presente nas 

reuniões), sendo que essa segunda chama muito mais a atenção, visto que desvia o foco de imediato. 
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produzido, que “atrapalhe um ritual” pode ser considerado poluição sonora, visto que é 

necessário entender, in loco, como estes são entendidos pelos participantes dos rituais. 

Assim, é impossível apresentá-lo como “barulho” ou “incômodo”, já que podem, 

inclusive, não serem encarados como ruído, podendo ser apreciados qualitativamente na 

vida daquelas pessoas. 

Para exemplificar este debate a partir de outro enfoque. A estrutura das casas de 

uma favela, com prédios apenas no “esqueleto” (sem emboço, piso, pintura ou 

acabamento), instalados em aglomerados que se diferenciam da forma clássica de 

condomínios norte-americana, com vielas estreitas, nos quais não há acesso para 

automóveis em diversos trechos, são tratadas por muitos brasileiros, e mesmo pelo 

poder público, como uma região com alto índice de poluição visual, que devem ser 

modificadas, removidas, ou numa visão do século passado, higienizadas. Porém, casas 

de luxo em locais de risco, não raro sem o habite-se, não sofrem essa retaliação, apenas 

quando ocorre algum acidente ou em outros casos extremos. Assim, a estrutura física da 

favela não é entendida em seu processo histórico, como parte da arquitetura brasileira, 

que sofreu influências ibéricas e africanas e que, no caso do Brasil, não tiveram a 

mesma forma de planejamento pensada como a dos Estados Unidos, por exemplo. Essa 

é uma maneira de estigmatizara estrutura, apontando apenas seus defeitos, para que se 

construa outra, em que interesses privados econômicos e políticos estão presentes. Vale 

ressaltar que, em locais onde a remoção foi dificultada (por causa do turismo), como o 

Pelourinho (Bahia) e Vidigal (Rio de Janeiro), adaptações foram feitas, mesmo que 

fantasiadas de prelúdio a construções de grandes empreendimentos imobiliários futuros 

por conta do valor turístico desses locais.  

Para evitar tais estereótipos a análise etnomusicológica procura levar em 

consideração a abordagem de aspectos que estão nas “entrelinhas dos textos”, dessa 

forma, “reconhecer o caráter de trabalho “por trás” das diversas práticas musicais nos 

parecia, tem sido até hoje e continua sendo, direta ou indiretamente, objeto de estudo da 

etnomusicologia” (ARAÚJO, 1999: 7). 

Preocupado com essas questões, Araújo (1992; 1999; 2013), em relação crítica 

com o conceito de Schafer, apresenta a categoria trabalho acústico
65

 como uma 
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 Buscando pistas para respostas a perguntas que foram realizadas de forma crítica a como a história da 

música brasileira foi sendo construída (evolucionista e elitista), Samuel Araújo, encontrou apoio na 

filosofia da linguagem de Ferruccio Rossi-Landi (1985 [1968]) . O autor, de inspiração marxista, discute 

a linguagem como uma categoria específica de trabalho humano, por ele denominado trabalho linguístico 

(ARAÚJO, 2013). 
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alternativa de evitar lugares-comuns (clichês) sobre música. Ou seja, uma análise 

simplesmente “musical”, ou que trate o som de forma separada (deslocada do resto do 

contexto), pode ser vaga quando o objetivo é estudar práticas onde a música não pode 

ser isolada de outras manifestações, como dança, indumentária, culinária (como, por 

exemplo, no candomblé). Através desta ótica, a investigação do elemento acústico, em 

seu contexto, pode ser explorada em diversas instâncias, ampliando as análises 

puramente técnicas e respeitando o linguajar dos agentes que produzem tal 

manifestação. 

 Tendo como base Henri Bergson (1910), e seus conceitos de tempo qualitativo e 

quantitativo,
66

 Araújo afirma que a categoria de trabalho acústico, fornece condições de 

análises que podem entrever fissuras e auxiliar num entendimento mais reflexivo do 

assunto abordado (ARAÚJO, 1999). Assim, mostra 

 
de maneira sistemática a aceitação de diversos aspectos relevantes da 

trajetória das práticas musicais populares, principalmente em setores 

não hegemônicos no âmbito nacional,  como ponto pacífico e a 

identificar objetos sobre os quais “tropeçamos” sem nos dar conta (o 

brega por exemplo) (ARAÚJO, 1999: 8). 

 

Mesmo que o TC não tivesse estudado este tema, ele faz parte do arcabouço 

teórico desta dissertação, principalmente porque possui o mesmo objetivo: estudar o 

fenômeno in loco, num tempo mais próximo possível e com a intenção de não ser 

apenas um trabalho acadêmico, mas algo que tenha significância social. Ou seja, o 

trabalho acústico auxilia na reflexão “sobre os dados mais imediatos da realidade. 

Exercício de cidadania, não meramente profissional” (ARAÚJO, 1999: 9). 

Tanto a paisagem sonora, quanto o trabalho acústico serviram de alicerce para 

este texto. Todavia, por se tratar de uma pesquisa-ação participativa (PAP), não basta 

apenas analisar o fenômeno em si, esse necessita ser objeto de diálogo para que tenha 

uma análise mais sólida. Isso pode aumentar as dificuldades e gerar dúvidas, contudo 

torna-se necessário, visto que o resultado da produção do conhecimento é consequência 

do diálogo crítico sobre o assunto que é pesquisado. Assim, algumas ideias de Paulo 

Freire (1996) contribuem para que este diálogo ocorra de forma crítica e que respeite as 
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 De acordo com esse autor, segundo resumo de Samuel Araújo, o tempo qualitativo relaciona-se com o 

estado de consciência em que estágios presentes e passados, bem como projeções de estágios futuros 

configuram-se simultânea e de modo permeável, e o aspecto quantitativo é definido pela operação lógica 

que distingue aqueles estágios como pontos sucessivos projetados no espaço (ARAÚJO, 1999). 
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diferentes opiniões, a fim de se construir um conhecimento autônomo para todos, ao 

invés de individualizado e hierarquizado. 

Vale frisar que nos primeiros encontros do TC, ocorreu o que o educador 

denominou silêncio significativo. Ou seja, a maioria dos participantes, por relacionarem 

tal situação com momentos de opressão já vividos, por timidez, ou mesmo por cautela 

de agredir a outra denominação religiosa,
67

 não verbalizavam suas opiniões, falando 

apenas quando eram solicitados ou quando sentiam conforto para expor suas ideias. Em 

vista disso, o diálogo foi sendo construído através da música. Ou seja, através de 

performances individuais e em conjunto e de análises de gravações de momentos dos 

cultos, a interação entre os participantes foi mais intensa. Esta foi uma forma encontrada 

para que os encontros prosseguissem a partir da participação ativa da maioria. Porém, 

com o passar do tempo a simples execução de músicas (tocar em grupo) foi se tornando 

vazia,
68

 o que fez com que os encontros tivessem maior variedade de atividades.
69

 Deste 

modo, o grupo compreendeu que o diálogo não é necessariamente uma “conversa” 

constante, explorado apenas em trocas imediatas de ideias. Ele também é composto de 

exposições de opiniões (espontâneas
70

 ou pré-concebidas), mesmo que essas, não sendo 

contestadas, pareçam desagradar o conjunto. 

Para Freire, aprender não é fazer igual, mas construir e reconstruir (FREIRE, 

1996). Esta premissa possui grande significância para a durabilidade dos encontros, 

visto que, em muitos debates, os temas abordados, ganham novos significados, devido à 

visão plural das diferentes filiações religiosas, presentes. Porém, à afirmação de Paulo 

Freire, vale acrescentar a palavra “desconstruir”. Isso ocorre porque muitos temas 

discutidos nos encontros quando são estudados em conjunto, podem representar a priori 

a mesma coisa para todos, entretanto, quando desconstruídos, seus significados podem 

ser alterados. 

 O estudo do repertório sobre oferta é um exemplo. Quando este tema foi 

analisado do ponto de vista cristão, esteve relacionado à entrega do espírito a Deus. Já 

nas religiões afro-brasileiras (especificamente no candomblé) esses cânticos referiam-se 

também à entrega - para o vodun (orixá) – mas, como forma de agradecimento, nunca 
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 Essas sensações foram relatadas por membros do grupo em um momento posterior. 
68

Nem todos os participantes são músicos, isso estimulou para que essas práticas de execuções musicais 

prosseguissem, porém, não ocupando todo o tempo do encontro. 
69

 Sobre a dialogicidade, Paulo Freire ainda comenta que ela não nega a validade de momentos 

explicativos, narrativos, em que o professor expõe ou fala do objeto (FREIRE, 1996: 33). 
70

 Refiro-me a ideias que podem surgir ao calor da discussão, desenvolvidas, por exemplo, a partir da fala 

de algum participante e organizada pelo grupo, ou lançada em forma de contraponto a uma opinião 

proposta.  
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de pedido ou dívida. Portanto, conforme as letras foram analisadas (essas análises serão 

mais detalhadas no terceiro capítulo), viu-se que, no candomblé, a relação com oferenda 

está ligada a uma forma de agradecer, distinguindo-se do que se entende como uma 

recompensa.
71

 No entanto, ao diferenciar as canções católicas de compositores dos 

movimentos da Teologia da Libertação (TL) e da Renovação Carismática Católica 

(RCC), foi notório que, no caso da TL, as músicas de ofertório priorizam a construção 

espiritual e organização social coletiva, transferindo a noção de oferta (dízimo, ou 

espírito) para a de doar-se tendo como objetivo o bem comum.  

Após debater estes significados é importante destacar que a separação entre 

teoria e prática nesse tipo de abordagem (específico do TC) não tem sido 

operacionalmente válida. Assim, é visível que a prática antecede a teoria na maioria dos 

casos, contudo, num certo momento, seja nas análises musicais ou das paisagens 

sonoras, eles se entrelaçam formando o que aqui se denomina práxis sonora. A fim de 

perceber melhor a relação de continuidade com o conceito de trabalho acústico, 

“procurava-se compreender as dimensões macro e micropolíticas da produção sonora” 

(ARAÚJO, 2013: 8), entendendo a práxis aos moldes marxistas de teoria e prática 

agindo incessante e reciprocamente, sem que uma subordinasse a outra, em todos seus 

“estágios” (reflexão dos fenômenos, manifestações empíricas e observações sobre essas 

percepções). Dessa forma seriam vinculados os discursos com as ações políticas
72

.  

O trabalho acústico (processo de construção) caracteriza-se por uma análise que 

vai além da paisagem sonora, que seria entendida como produto final.
73

 Ele abrange 

outras instâncias não sonoras como a visual. Pode-se afirmar que o grupo de estudos 

TC, realiza uma ação/reflexão política, visto que suas atividades, mesmo que ainda 
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 Destaca-se que em todas as religiões presentes no grupo de estudos é utilizado o dinheiro como moeda 

de troca, todavia, em nenhum caso “cobra-se” por algum serviço (mão-de-obra), ficando a cargo da 

pessoa a decisão da contribuição, entretanto, quando é utilizado algum material é cobrado um valor. 
72

 Buscando a práxis sonora Araújo demonstra que, “procurava-se, assim, transcender associações, ainda 

que generosamente flexíveis, ao termo “música” ou a outros que lhe são correspondentes, concentrando-

me numa totalidade que: 1- enfoca estrategicamente o trabalho acústico, ou o aspecto sonoro da atividade 

prática humana em sua ligação orgânica com outros aspectos dessa mesma atividade geral, e, 

particularmente, sua dimensão política, isto é, de ação que propõe alianças, mediações e rupturas; e 2- 

integra o que aparece frequentemente no meio acadêmico, e notadamente em instituições que lidam de 

algum modo com matéria musical ou sonora, como categorias de conhecimento distintas ou mesmo 

estanques (teoria e prática, som e sentido etc.) (ARAÚJO, 2013:8). 
73

 Francisca Marques (2003) complementa, apresentando algumas semelhanças e possíveis diferenças 

entre estes dois conceitos, no qual destaco quatro delas. “2. A paisagem sonora implica na “totalidade” do 

ambiente sonoro enquanto o trabalho acústico “focaliza” uma prática socialmente determinada. 3. O 

termo “trabalho acústico” se diferencia de “paisagem sonora” por ser ao mesmo tempo performance e 

registro. 4. O trabalho acústico é uma atividade de campo e/ou laboratório (estúdio). 5. O trabalho 

acústico de paisagens sonoras é eminentemente uma atividade de campo” (MARQUES, 2003: 46-47). 
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executadas de maneira preliminar, pretendem uma transformação local, porém, pode-se 

dizer que a simples existência desse grupo já apresenta essa transformação. Isso ocorre 

porque o grupo visa à prevenção contra a intolerância religiosa, através do debate inter-

religioso, tendo o trabalho acústico como elo entre os diferentes discursos. Nesse 

sentido, a práxis sonora (ARAÚJO, 2010) é bastante pertinente para que se perceba 

melhor o universo analisado nessa dissertação. 

Desmistificando a visão romântica de que a arte (nesse caso a música) se 

relaciona apenas com o belo ou algo prazeroso (GARCÍA, 2014), a práxis sonora é uma 

ferramenta que ajuda a desconstruir essas visões preliminares do fenômeno sonoro-

musical. Desta forma, a polifonia entre religiões resultante do trabalho do grupo TC 

encontra neste conceito um argumento para que os debates não fiquem arquivados ou 

restritos a seus formuladores, mas que saiam do “gabinete” e sejam debatidos 

publicamente. 

 

1.4 Freire e Schafer como suportes para a pesquisa etnomusicológica 

 

Alguns autores da etnomusicologia (NETTL, 2002; PINTO, 2001; ARAÚJO, 

2006; SILVA, 2005) estudam a fundo certas práticas musicais (mesmo que de maneiras 

distintas) tentando relacionar o presente e o passado de estudos musicais com a história 

social.  No Brasil, Paulo Freire afirmava que a valorização da bagagem que o aluno trás 

de sua experiência de vida (FREIRE, 1996) pode ser o início para uma maior visão de 

mundo do educando. No campo da composição, Murray Schafer (1991), afirma que os 

sons próximos ao cotidiano dos alunos são mais fáceis de serem trabalhados pelos 

mesmos.  Em meu trabalho final de conclusão de curso de licenciatura em música 

apresentado em 2012,
74

 realizou-se debates a respeito de algumas premissas desses dois 

autores, apoiados em três pesquisas participativas existentes no Brasil e suas 

metodologias específicas. Como suas referências (e suas práticas) contribuíram para a 

formulação das atividades do grupo e para o entendimento de alguns conceitos, que 

uniram o educador brasileiro e o compositor canadense, este auxiliou na construção do 

TC. 

Uma dessas pesquisas foi desenvolvida pelo Laboratório de Etnomusicologia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em parceria com o Centro de Estudos e 
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 Intitulada A voz do aluno em sala de aula, essa monografia gerou um artigo apresentado 

posteriormente. Ver Lopes (2014). 
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Ações Solidárias da Maré (CEASM), que resulta nas práticas do já citado grupo 

Musicultura. Com mais de dez anos de existência, diversos trabalhos realizados dentro e 

fora da comunidade de Maré, e reconhecido pelos moradores e pela academia, esse tipo 

de projeto, se mostrou significativo e vem ganhando prestígio em ambos os contextos, 

fato que dificilmente ocorre nas faculdades de música (ou mesmo em outras áreas de 

conhecimento) do Brasil, cujo diálogo com o entorno, normalmente é negligenciado ou 

relegado ao plano de extensão universitária, não à pesquisa. 

A partir da leitura de artigos escritos pelo Musicultura
75

 observa-se uma 

tentativa de aguçar nos moradores da comunidade um senso crítico mais apurado, 

apresentando valores que eles possuem, mas, que são abafados pela sociedade que os 

reprime. Nota-se que a relação de diálogo e conflito (GADOTTI, 1995), tenta ser 

exposta de maneira coletiva, através de debates cuja música atua como conexão, mas, 

esses encontros não se processam de maneira simples e comunicativa desde o início. 

Ocorrem com extensos períodos de silêncio significativo (FREIRE, 1981) e esta 

resistência interna ao diálogo é bastante acentuada devido a diversos fatores, em que o 

principal estaria pautado na violência simbólica constante. Conforme demonstrado por 

Araújo e colaboradores, somente depois de superado, e após os moradores começarem a 

se enxergar como cidadãos ativos na sociedade, as vozes vão aparecendo aos poucos 

(ARAÚJO et al, 2006). 

Diferenciando o local trabalhado – Cachoeira (Bahia) - Francisca Marques 

utilizou algumas estratégias diferentes de trabalho, porém, sem perder o foco de que “a 

etnomusicologia aplicada é de extrema importância e pode ser desenvolvida com 

sucesso se, realizada com um bom embasamento teórico e utilização de ferramentas que 

atraiam os pesquisadores” (MARQUES, 2008: 139).
76

 

Um artigo desta autora retrata as experiências no Laboratório de 

Etnomusicologia, Antropologia e Audiovisual (LEAA) no Recôncavo da Bahia. Através 

de uma perspectiva histórica, diálogos e anseios comuns de validação e continuidade 

dessa proposta foram compartilhados entre seus interlocutores. Este trabalho foi 
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 Com base nos princípios da pedagogia de Paulo Freire, eixo fundamental do projeto, o grupo afirma 

que “a partir do momento em que os moradores se redefinem como sujeitos históricos, se auto-pesquisam 

e produzem documentos (textuais, sonoros e audiovisuais) que conduzam à reflexão sobre si mesmos, 

mais que à triste contemplação de sua própria virtualidade, o direito à autoria coletiva, no sentido 

freireano de autonomia do pensar e fazer, se insinua como subversão da discussão hoje predominante 

centrada exclusivamente em noções de autoria como propriedade privada” (ARAÚJO et al, 2006: 13). 
76

 Este trabalho, que além de outros materiais, gerou uma dissertação, teve início no Laboratório de 

Etnomusicologia (LE) da Escola de Música da UFRJ, no início de 2000. Ou seja, faz parte de um esforço 

coletivo e pioneiro do LE da UFRJ. 
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composto por “uma pesquisa sobre a música e a cultura do Recôncavo, a introdução de 

membros da comunidade às práticas de pesquisa e documentação etnográfica e 

audiovisual e o incentivo à formação de lideranças comunitárias” (MARQUES, 2008: 

131). Inicialmente, ela aproximou-se, ao “acaso”, depois, seguida de curiosidade de 

ambos os lados (também dos “pesquisados”). A partir de então, foram feitos “estudos de 

campo, realizados por olhares externos e internos, sobre as festas religiosas locais, e, 

por fim, a documentação e exposição desse material”. (MARQUES, 2008: 130). Esse 

processo ocorreu, devido ao empenho da “professora” aliada ao de seus alunos, que 

foram motivados por verem sua realidade virando objeto de estudo, como pontuou 

Freire, quando relacionou a educação ao prazer e à alegria (FREIRE, 1996). Esta forma 

de desenvolver o trabalho acabou resultando numa experiência que fez com que os 

pesquisadores (mesmo que não todos) continuassem nesse campo, e, mesmo os que não 

deram prosseguimento, puderam experimentar uma experiência educacional 

participativa. 

Desse modo, Freire é citado no que corresponde às práticas educativas, essas que 

teriam como enunciações a liberdade e o comprometimento, além da “ousadia no 

cotidiano do educador/pesquisador para metodologias dialógicas” (MARQUES, 2008: 

138). Algumas premissas de Schafer estão presentes nesta situação de forma indireta, 

pois, como apresentado, “o fazer musical ou a composição de peças sonoras é um 

trabalho recorrente também nos programas que envolvem urbanidade e os estudos das 

cidades” (SCHAFER, 2003: 136). O importante, nesse caso, seria analisar como é vista 

a prática musical pelos próprios moradores e por visões externas a esse meio. 

Assim, os dois trabalhos apresentados (ARAÚJO et al, 2006; MARQUES 2008), 

aparentemente, são semelhantes, não por acaso, tendo em vista que foram fruto de 

discussões do mesmo ambiente (LE-UFRJ), salvo suas particularidades regionais e 

ideológicas.
77

 No âmbito da aplicabilidade, verifica-se que os dois procuram uma visão 

da etnomusicologia que privilegie uma análise interna dos episódios, cujo(a) 

pesquisador(a) atua apenas como mediadora, diferenciando-se da antropologia 

tradicional em que ela ou ele tem envolvimento total com o ocorrido (URIBE, 2014). 

                                                           
77

 A pesquisa apresentada por Samuel Araújo (et al, 2006) refere-se à sua experiência na comunidade da 

Maré no Rio de Janeiro com o Grupo Musicultura, que debateu, no artigo analisado, as formas de 

violências (simbólicas) presentes na localidade e sua relação com as sonoridades locais. A pesquisa de 

Marques (2008) ocorre em Cachoeira (BA), e tem como um dos desdobramentos a organização do acervo 

de festas religiosas locais e a exposição desse material. Entretanto vale mencionar que Francisca Marques 

foi orientanda de Araújo e utilizou referencial teórico e metodologias parecidas com as da Maré, fato que 

corrobora para a semelhança entre os trabalhos realizados.       
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Ademais, dificuldades encontradas nesse tipo de abordagem ocorrem com frequência 

em todos os “estágios” do processo, dado que, quando a construção do conhecimento é 

realizada sob um olhar múltiplo, nem sempre é possível chegar a um denominador 

comum. Isto pode tornar a pesquisa mais interessante, no sentido que ela, não é 

condenada a um estado monolítico, ou seja, é passível de transformação permanente. 

Portanto, como no Musicultura, os integrantes do grupo de estudos TC sofrem 

eventualmente uma “crise de identidade”. Como as questões abordadas podem ser 

aparentemente bem distantes uma das outras (sincretismo, aborto, repertório musical), 

um único indivíduo pode ter opiniões distintas sobre o mesmo assunto, fazendo com 

que outra pessoa, de dentro ou de fora do grupo, não consiga distinguir sua real posição.  

Como já discutido, não se pode definir uma classificação entre os participantes 

como insiders ou outsiders, pois, ao passo que eles são os “pesquisados”, informantes 

(na terminologia antropológica mais antiga), coexistem como pesquisadores. Quando 

um processo de investigação reconhece, desde seu início, que as hierarquias devem ser 

evitadas e que todas as ideias precisam ser debatidas e esmiuçadas pelo grupo e pelos 

agentes externos, o campo propício à construção do conhecimento através do diálogo 

começa a ser germinado. 

A partir desses exemplos, verifica-se que os estudos do TC são resultado do ato 

contínuo de pesquisa e envolvimento entre os que se comprometeram com a proposta 

coletiva. Sem embargo, embora todos estejam inseridos no local de atuação, sendo 

moradores do mesmo, exercem a função de pesquisados e pesquisadores, contribuindo 

para o melhor entendimento das questões sociais deste território. 

 

1.5 Música e religião 

 

Esta seção destina-se a uma pequena amostra de pesquisas que se debruçaram 

sobre música e práticas religiosas no contexto da etnomusicologia e antropologia Brasil, 

complementando as já apresentadas na introdução e no decorrer do primeiro capítulo. 

Foram selecionados alguns textos, a fim de organizar um suporte para debates nesta 

dissertação. Embora esta seleção tenha como objetivo compreender a relação entre 

música e religião como instrumento de apoio para as reflexões do TC, buscou-se 

comentar a importância de diversos autores para a presente pesquisa. Mesmo expondo 

temáticas que não abrangem o assunto inter-religiosidade, percebe-se que há uma gama 
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de discussões a respeito de como a música está inserida no contexto religioso ou vice-

versa.  

Um dos temas que a musicologia (seja a corrente da musicologia histórica, da 

teoria e análise ou da etnomusicologia) já explorou está relacionado à investigação de 

aspectos “musicais” presentes em diferentes contextos religiosos, e, como ambos se 

relacionam. Examinado a partir de um viés linear/evolucionista, que relativize a cultura, 

biográfico, multicanônico ou mesmo privilegiando algum evento específico, a 

contribuição da musicologia para a ampliação do conhecimento sobre música e 

religiosidade é considerável. Porém, diversas outras áreas de conhecimento se dedicam 

a estudar música e religião, todavia, com outros instrumentos metodológicos.  

O recorte da literatura aqui examinado foi útil para eliminar conclusões 

precipitadas a respeito da música sobre as religiões presentes no grupo de estudos em 

questão e para debater suas observações sobre alguns aspectos dos ritos, que por vezes 

suscitavam algumas dúvidas, seja em aspectos considerados específicos dos locais de 

práticas religiosas de Xerém – portanto, através da comparação com literatura 

acadêmica, através de “conversas” com membros de outras localidades -, ou pela parte 

histórica propriamente dita (origem de algum termo ou conceito e sua modificação 

através do tempo pelo sincretismo ou deslocamento geográfico). Contudo, alguns desses 

textos estão aqui resenhados, para esclarecer dúvidas específicas dessa dissertação. Por 

conta disso, algumas ideias desses autores serão retomadas no decorrer deste trabalho, 

sendo aqui apresentadas de forma introdutória, com o objetivo de serem esclarecidas 

separadamente. 

Embora o presente trabalho faça pouco uso de etnografias de festas e cerimônias 

religiosas, foi imprescindível explorar textos que discutiam temas a partir de uma 

narrativa crítica e descritiva do local e dos participantes de tal evento. Desta forma, 

Fonseca (2001), além de contextualizar precisamente inúmeras simbologias do universo 

afro-brasileiro, debate a respeito de temáticas que foram alvo de reflexões durante os 

encontros do TC e na escrita deste trabalho.  

Revisitando os escritos de Carneiro (1971), e apresentando um breve panorama a 

respeito de questões referentes às nações, dentro do candomblé, Fonseca fornece pistas 

para a melhor compreensão de como foram formadas ramificações do sistema africano, 

quando transferidos para o Brasil, acrescentando um discurso sobre matrizes, como por 

exemplo, a macumba, que deram origem as correntes que tiveram maior prestígio no 

cenário nacional, como a umbanda e o candomblé (2013). 
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Juntamente com Angela Lühning (1990), Fonseca (2006) avalia a música no 

ritual candomblé, como elemento principal do culto, foi fundamental para a percepção 

de que esta não pode ser analisada em separado da dança, culinária, e indumentária, por 

exemplo. Ademais, estes autores foram importantes, no que diz respeito a organizar 

esquemas (como espécie de roteiro para leigos) de como são estruturados e ordenados 

os toques e cantigas, em função do contato com o sobrenatural.  

O campo de pesquisa acadêmica que se relaciona aos diferentes tipos de toques 

produzidos pelas casas de umbanda pôde ser bem esclarecido pelos escritos de André 

Luís de Monteiro Almeida (2013). Ao investigar um dos personagens principais, 

responsáveis por auxiliar na condução dos ritos na umbanda, o ogã, Almeida (2013) 

aprofunda o assunto definindo, a partir de um recorte espacial, alguns termos que 

podem ser tomados como gerais. Dessa forma, seu estudo a respeito de um terreiro 

específico, procura entender quais representações de poder e de identidade são 

agregadas a estes ritos, e à sua música nos festejos umbandistas. Para tal, o autor, 

através da análise musical, se orienta pelas explicações dos mitos, identificando as 

hierarquias presentes nos rituais do terreiro em questão. 

 Como conclusão, Almeida afirma que “os ogãs pertencem ao corpo sacerdotal 

do terreiro [e] estão em segundo lugar na hierarquia do mesmo” (ALMEIDA, 2013: 6). 

A respeito do padrão rítmico executado, ele classifica como uma variação do “toque 

Ijexá” tradicional. Sendo assim, sua análise final propõe que 

 

A música é utilizada tanto para a manutenção do imaginário 

tradicional mítico desta comunidade religiosa como para a indução ao 

transe mediúnico. Este papel “místico”, aliado ao de propagação da 

tradição oral da comunidade se faz o núcleo que valida o poder dos 

ogãs na comunidade umbandista estudada (ALMEIDA, 2013: 6). 

 

Este autor esclareceu a pesquisa, no sentido de fornecer elementos da escrita 

musical (tentativas de transcrição), visto pelo olhar acadêmico, podendo ser 

comprovado pelos membros do TC, que, mesmo frequentadores da quimbanda e 

candomblé, conheciam alguns desses “ritmos”.  

Outro trabalho, que caminha em sentido parecido é o de Ângelo Cardoso (2006). 

Este se diferencia do primeiro apresentado, pois, além de ser voltado para o candomblé, 

concentra suas atenções sobre os tambores propriamente ditos, porém, sem deixar de 

lado outros aspectos dos rituais. Com a preocupação de deixar claro que, apesar do 

candomblé ser um nome genérico para nomear diversas práticas religiosas afro-
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brasileiras, seu estudo refere-se à música empregada pela corrente denominada queto
78

 

ou nagô. Sua tese afirma que, nesse ambiente, a música pode ser considerada a espinha 

dorsal do rito. 

Em sua etnografia é relatado que, no queto, a música não possui um estilo único 

e suas particularidades são bem variadas. No entanto, ele apresenta um ponto de 

intercessão que une todas essas particularidades: sua função comunicativa (CARDOSO, 

2006) com o sobrenatural. Assim, o trabalho acústico é construído para fins de 

comunicação, circunstância que assemelha essa prática religiosa de outras, como por 

exemplo, a católica (principalmente da TL), que apresenta sua construção musical com 

propósito de erradicação das desigualdades sociais, no qual o caráter comunicativo entre 

indivíduos é mais visível à primeira vista. Desta forma, a práxis sonora é realizada, 

tendo o ogã, ou outro “instrumentista” como um elemento fundamental para que as 

mensagens sejam transmitidas. 

No ritual nagô é visto uma conjuntura semelhante. Segundo o autor, a música é a 

fala oficial nos rituais do candomblé, vocal ou instrumental, sendo que sua tese valoriza 

a segunda forma de produção sonora, como já dito, através dos toques dos tambores. 

Conquanto, a questão do mercado não seja um tema tão debatido nos encontros do 

grupo de estudos TC, não obstante, sempre permeia o cenário religioso brasileiro, posto 

que uma forma dos repertórios chegarem aos adeptos das diferentes formas de 

religiosidade é através dos meios de comunicação, principalmente entre os evangélicos, 

que possuem grande domínio dessa área.
79

 Porém, como essa divulgação é preparada? 

Quais as razões que influenciam em se divulgar tal “estilo”? Por que, mesmo sendo 

característica forte do cristianismo (principalmente protestante), o proselitismo dirigido 

aos adeptos das religiões afro, também utiliza essa estratégia de comunicação? Algumas 

pistas para respostas foram encontradas nos textos de José Carlos Teixeira (2005) e 

Joezer de Souza Mendonça (2009). 

Teixeira (2005) explorou a esfera política da produção musical umbandista em 

diálogo com o mercado religioso carioca. Apesar do grupo TC não possuir (até o 

presente momento) adeptos da umbanda, as ideias deste autor colaboram para um 
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 Alguns autores, como Reginaldo Prandi, utilizam “ketu”. 
79

 Os meios de comunicação, com destaque para televisivos e radiofônicos, com relação à religiosidade, 

se apresentam, em sua maioria, sobre domínio de representantes evangélicos. Como exemplo destaca-se 

que, entre as vinte emissoras de rádio do estado do Rio de Janeiro mais acessadas, em abril de 2016, 

quatro são evangélicas - 7° Melodia (97,5), 8° 93FM (93,0); 15° Rádio Aleluia (105.1); 20° Rádio 

adoração (88,9) - e uma católica - Rádio Catedral (106,7). Disponível em 

<http://www.radios.com.br/relatorios/stat_2016-04_fmestado_33-19> 
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melhor entendimento do universo afro-brasileiro em conexão com esse mercado. Isto 

possui relevância neste trabalho, pois, nas seções “Como surgem as ideias” e “Análises 

dos repertórios”, respectivamente segundo e terceiro capítulos desta dissertação, 

aparecem casos de músicas que remetem a algum simbolismo religioso, mas que não 

são necessariamente utilizadas nos cultos. Este tipo de repertório também foi visto com 

frequência com relação ao catolicismo.  

 O grupo percebeu o universo gospel como mais independente. Ou seja, ao 

possuir um “mercado” próprio e em ascensão, a música evangélica - mesmo em 

constante atualização com as “modas” contemporâneas - não aceita grupos e/ou 

cantores que façam sucesso no meio “secular” (fora da música cristã). Em contraponto a 

tal postura, seu repertório é constantemente regravado por pessoas que não fazem parte 

das grandes gravadoras gospels. Esta interação com os modelos da canção pop das 

mídias é bem analisada por Mendonça (2009) que busca verificar como a cosmovisão 

religiosa tem estruturado a expansão do neopentecostalismo e do mercado musical 

evangélico.  

 Por fim, destaca-se o trabalho de Francisca Marques (2003), que, assim como o 

de Vincenzo Cambria (2012), serviu de modelo para esta dissertação, especialmente no 

que diz respeito à escrita, baseada na fala de interlocutores, fruto de uma pesquisa ação-

participativa. O caráter “múltiplo” das abordagens dos dois autores inspirou o formato 

da redação deste texto. Ainda que música e o diálogo inter-religioso sejam os temas 

transversais, outros também foram aprofundados. Isto ocorreu, porque os debates do 

grupo TC também se direcionaram para assuntos aparentemente fora do universo 

musical. Ademais, pesquisas individuais que eu havia realizado colaboraram para que o 

debate fosse expandido. 

 Entretanto, a relação da obra de Marques vai além de uma visão dos fatos em 

formato de prisma. Ela também está ligada ao meu trabalho com relação ao estudo da 

religiosidade, em seu caso, olhar etnomusicológico e plural desta temática, 

principalmente no momento da discussão a respeito da Festa da Boa Morte, o qual a 

autora debate como a mistura entre as práticas religiosas/musicais do cristianismo e de 

matriz africana foram construídas. Ademais, ampliou minha visão sobre as diferentes 

formas que o catolicismo pode se manifestar no Brasil, bem como sua relação com as 

festas populares ao mesclar elementos sacros com aspectos considerados profanos por 

alguns religiosos (como no caso da Folia de Reis e Congado). Esta obra, juntamente 

com outras de temáticas parecidas, corroborou para que a percepção acerca das 
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instrumentações, técnicas de canto e trato com os símbolos sagrados não se restringisse 

a etnografia realizada em Xerém. 

 

1.6 Intolerância religiosa 

 

Quase mil casos de intolerância religiosa foram registrados pelo 

Centro de Promoção da Liberdade Religiosa & Direitos 

Humanos (Ceplir) no estado do Rio de Janeiro, em dois anos e 

meio. Entre julho de 2012 e dezembro de 2014, foram 

registradas 948 queixas. As denúncias envolvendo intolerância 

contra religiões afro-brasileiras totalizaram 71% dos casos. 

Os dados estão em um relatório preliminar divulgado hoje (18) 

pela organização não governamental Comissão de Combate a 

Intolerância Religiosa (CCIR), em audiência pública na 

Assembleia Legislativa do estado (Alerj). 

Outro dado mostrado pelo relatório é que, de janeiro de 2011 a 

junho de 2015, o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos 

da Presidência da República recebeu 462 denúncias sobre 

discriminação religiosa. 

(...) Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Marcelo 

Freixo (PSOL), os crimes de ódio têm de ser enfrentados e é 

preciso pensar em formas preventivas. Para ele, falta vontade 

política para combater esses crimes. "É importante que os 

boletins de ocorrência tenham um espaço para deixar claro que 

o crime tenha alguma motivação de intolerância religiosa", 

acrescentou. Como forma de promover a paz, o respeito e o 

combate à intolerância religiosa, a comissão promoverá no 

Posto 6 da Praia de Copacabana a 8ª Caminhada em Defesa da 

Liberdade Religiosa, no dia 20 de setembro às 11h 

(CAVALCANTE, 2015). 

 

Ainda que não exista uma pesquisa que detalhe casos de intolerância religiosa no 

contexto de Xerém,
80

 este foi um assunto muito comentado nos encontros do grupo, 

uma vez que o Rio de Janeiro tem sido palco de diversos tipos de violências por conta 

das diferenças entre as convicções religiosas, reverberadas pelas mídias e por diversas 

comunidades religiosas. Além disso, grande parte a literatura pesquisada a respeito de 

intolerância religiosa no Brasil está relacionada com a “guerra santa” incentivada pelos 

evangélicos. Todavia, antes de apresentar exemplos dessa prática, será realizado um 

breve debate sobre o termo intolerância. 

Durante a estruturação desse texto, diversas notícias a respeito dessa temática 

vieram à tona, não só no Rio de Janeiro, mas, em diversos locais, como no resto do país 

e do mundo. Nas matérias analisadas, muitas lideranças religiosas foram contra 
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 Está sendo realizada uma pesquisa quantitativa a respeito desse tema pelo grupo TC (ver cap. 3). 



56 
 

 
 

qualquer ato de violência, (seja física ou simbólica) por parte de seus adeptos. O Papa 

Francisco, em declaração nas Filipinas no ano de 2015, disse que liberdade de expressão 

não dá o direito de insultar o próximo, e que matar em nome de Deus é uma 

“aberração”. Este comentário foi feito a respeito de um episódio que aconteceu um 

pouco antes
81

 em Paris, onde 12 pessoas que trabalhavam no jornal “Charlie Hebdo” 

foram assassinadas. O pontífice disse que, tanto a liberdade de expressão, como a 

liberdade religiosa  

 

são direitos humanos fundamentais. [de acordo com o líder do 

Vaticano] Temos a obrigação de falar abertamente, de ter esta 

liberdade, mas sem ofender (...) cada um tem o direito de praticar sua 

religião, mas sem ofender (...) Não se pode ofender, ou fazer guerra, 

ou assassinar em nome da própria religião ou em nome de Deus, (...) 

Também nós fomos pecadores, mas não se pode assassinar em nome 

de Deus (G1, 2015).  
 

 A Igreja Católica, buscando apagar seu histórico autoritário, proveniente da 

inquisição, tem dado preferência, principalmente nas últimas cinquenta décadas, à 

tolerância religiosa, demonstrando que desaprova qualquer iniciativa que ofenda 

qualquer manifestação religiosa. Porém, ao mesmo tempo, diz ser favorável convicta da 

liberdade de expressão. No entanto, esta liberdade, garantida por lei e apoiada por 

muitos países pode ser limitada. Se o indivíduo tem liberdade para se expressar, porque 

devem ser coagidos pelos seus atos?  

Ricardo Mariano argumenta que a tolerância religiosa pode conviver com a 

discriminação religiosa e, esta pode ocorrer - independente de sua frequência - num 

contexto de liberdade religiosa. (MARIANO, 2007.). As posições de Mariano e do Papa 

Francisco podem ser complementadas pela ideia de que, assim como não existe uma 

“raça pura”, é utópica a ideia de uma religião “pura” (BERTAZZO apud KAZ, 2015). 

Isso significa que, quando as diferenças são respeitadas, a tolerância é mais 

visível na sociedade. Contudo, no campo religioso esse assunto se torna mais delicado e 

complexo, principalmente nos contextos em que é necessário expandir 

(desenfreadamente) a fé, fazendo o outro aceitá-la para ser considerado “liberto”, ou ser 

digno do título de uma pessoa honrada, que merece respeito perante seus pares. Desse 

modo, não é por acaso que Bobbio (1992) atribui significado histórico para a noção de 
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 O ataque contra o "Charlie Hebdo" foi motivado pela publicação de charges do profeta Maomé, 

considerado sagrado pelos muçulmanos. A representação gráfica do profeta é proibida e os muçulmanos 

consideraram-na ofensivas e provocativas.  
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tolerância, derivado do cisma entre católicos e protestantes no século XVI, fato que fez 

com que os Estados europeus formulassem leis a respeito de sistemas religiosos 

(liberdade e tolerância). Essa atitude ocorreu, após setecentos anos de tirania do 

Vaticano em grande parte da Europa ocidental, e o cristianismo não soube lidar com as 

oposições que daí decorreram. De acordo com esse autor, a intolerância não implica a 

renúncia da própria verdade, apresentando o mesmo três razões de ordem prática por 

meio das quais a tolerância foi defendida ao longo do tempo. 

 

1 – A tolerância pode ser vista como “mal menor ou necessário”, com 

base no cálculo de que “se me atribuo o direito de perseguir os outros, 

atribuo a eles o direito de me perseguirem” e na percepção da 

ineficácia do uso da força para fazer a verdade triunfar. 

2 – Pode significar a escolha do método da persuasão, numa recusa 

consciente da violência, revelando, assim, uma atitude de confiança na 

razão ou na razoabilidade do outro. 

3 – Pode se basear no dever moral de respeito à liberdade do outro, ao 

reconhecer o direito de todo homem a crer de acordo com sua 

consciência, tendo como pressuposto que o outro deve chegar à 

verdade por convicção íntima e não por imposição (BOBBIO, 1992: 

207). 

 

Complementando Bobbio, Mariano (2007) argumenta que a intolerância, 

entendida como positiva, pode ser reconhecida como sinônimo de severidade, rigor e 

firmeza, qualidades todas que se incluem no âmbito das virtudes, e a tolerância como 

negativa se torna sinônimo de indulgência culposa, de condescendência com o mal, com 

o erro, por falta de princípios, por amor da vida tranquila ou por cegueira diante dos 

valores. (MARIANO, 2007: 121). Para esse autor, a tolerância histórica, real, concreta, 

é sempre relativa, jamais absoluta, irrestrita, ilimitada. Ela é sempre tolerância em face 

de alguma coisa e exclusão de outra coisa. 

Porém, a intolerância pode estar relacionada à circunstância, inclusive unindo 

inimigos, como demonstra Silva (2007) a respeito dos conflitos gerados pela preparação 

da primeira Parada Gay de Jerusalém em 2006, no qual muçulmanos cristãos e judeus, 

uniram-se (mesmo sem estar “em paz”) num movimento unificado, a fim de impedir 

que os homossexuais se manifestassem nas ruas históricas e sagradas para as três 

religiões, no entanto, a Suprema Corte Israelense não impediu o evento. Silva (2007) 

atenta para o fato de que, nesse caso, o diálogo entre as formas de religiosidade 

supracitadas, além de servir como unificadoras, foram instrumentos de disseminação da 

violência, ou seja, através da propaganda negativa, feita por ambas doutrinas a um 
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inimigo em comum (SILVA, 2007). Também corrobora para afirmar que a tolerância 

tem a ver com acordo, lei, ou outro tipo de combinação, onde há limites escritos, 

acompanhados de regras sociais, que podem ou não ser cumpridas. Porém, esta 

discussão se torna ainda mais complexa numa democracia, onde, por vezes, a 

intolerância se mostra paradoxalmente tolerada pela sociedade e pelo Estado. 

Uma forma de haver tolerância ocorre quando as diferentes partes se beneficiam. 

Contrariando a notícia citada no início desta seção, Habermas, mais otimista (porém 

com ressalvas), afirma que as leis sobre liberdade religiosa e tolerância recíproca entre 

os diferentes grupos religiosos são consideradas precursoras da democracia moderna 

(HABERMAS, 2003). No entanto, o conceito de democracia não está desvinculado das 

relações de poder. Ou seja, instituições com maior prestígio, histórico e social, 

normalmente “vencem” disputas, perante as minorias, mesmo essas tendo voz num país 

democrata.  Mas o que gera a intolerância? O que faz com que nações durante séculos 

construam argumentos para denegrir a imagem do outro, pela sua diferença? 

Ademais, a intolerância pode estar baseada na “certeza de se possuir a verdade 

absoluta e no dever de impô-la a todos, pela força, seja por determinação divina ou 

vontade popular”, (MEREU apud MARIANO, 2007: 123). Assim, a intolerância está 

situada à raiz do ódio (apud MARIANO, 2007: 123), porém, sobre essas questões, não 

se pode deixar de lado, como já citado, o papel do Estado, posto que a intolerância 

“independe da violência física, o que dificulta o Estado (democrático) de coibi-la, 

tornando a intolerância tolerada” (MEREU apud MARIANO, 2007: 123). 

No Rio de Janeiro, a perseguição a qualquer contexto religioso que não fosse o 

católico ocorre há séculos. Atualmente, os agentes de ataques semelhantes com os de 

outrora não são apenas os católicos, agora são complementados por outra ala do 

cristianismo que se intitula evangélica.  Dentre este novo grupo destacam-se os 

neopentecostais, que travam uma grande batalha, contra os próprios cristãos (sobretudo 

católicos), e, em oposição às diferentes manifestações religiosas afro-brasileiras
82

.  

A Igreja Católica após 1960 buscou, através do ecumenismo, interromper 

ataques a outras manifestações religiosas e aproximar seus seguidores das igrejas, no 
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 Mariano, sobre a primeira metade do século XX, relata que “o predomínio esmagador da igreja 

católica, a elevada influência católica sobre diversos agentes do alto escalão do Estado (não obstante a 

separação jurídica entre igreja e Estado), a limitada liberdade religiosa exercida por umbanda e 

candomblé, a fragilidade inicial do pluralismo religioso e da própria democracia nacional constituíram o 

pano de fundo social, político e religioso que possibilitou a manutenção tardia da discriminação, da 

marginalização e até da perseguição policial e religiosa dos cultos afro-brasileiros” (MARIANO, 2007: 

127). 
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intuito de tornar o rito de mais fácil entendimento. Porém, à medida que esta prática 

estava em curso, revelou um terreno fértil para a expansão de diferentes denominações 

evangélicas em solo brasileiro, realizando uma disputa aberta de espaço com outras 

religiões. Contudo, apesar de tamanha transformação ocorrida recentemente no campo 

religioso brasileiro, “umbanda e candomblé prosseguiram sendo alvo de discriminação” 

(MARIANO, 2007: 128). 

No que se refere ao Rio de Janeiro, dentre os casos divulgados pela mídia, em 

2015, o que mereceu maior atenção foi o atentado contra uma menina candomblecista 

de 11 anos. 

 

Com apenas 11 anos, K. conheceu a intolerância religiosa, domingo à 

noite, de forma dolorosa. A menina, iniciada no candomblé há quatro 

meses, seguia com parentes e irmãos de santo para um centro 

espiritualista na Vila da Penha, na Zona Norte, quando foi atingida na 

cabeça por uma pedra, atirada por grupo ainda não identificado. 

Segundo testemunhas, momentos antes, os agressores já haviam 

xingado os adeptos da religião de matriz africana. 

"Eles gritaram: ‘Sai, satanás, queima! Vocês vão para o inferno'". Mas 

nós não demos importância. Logo depois, o pedregulho atingiu minha 

neta e, enquanto fomos socorrê-la, eles fugiram em um ônibus", 

contou a avó da menina, Kathia Coelho Maria Eduardo, de 53, 

conhecida na religião como Vó Kathi Funcibialá. 

(ÚLTIMO SEGUNDO, 2016) 

 

Casos como este, que chocou grande parte da população do Rio de Janeiro, são 

denunciados há décadas por muitos segmentos religiosos, principalmente representantes 

afro-brasileiros, que, para Ricardo Mariano (2007), são as maiores vítimas desses 

ataques. A partir do ponto de vista deste sociólogo, as motivações que causaram essas 

ocorrências são eminentemente religiosas, e seus responsáveis seriam os grupos 

neopentecostais.
83

 Independentemente disso, cabe observar que os dirigentes 

pentecostais defendem ardorosamente a liberdade religiosa. “Acima de tudo, a sua 

própria liberdade. Com isso, aceitam o pluralismo religioso e suas implicações”. 

(MARIANO, 2007: 128) 

Sendo assim, existem inúmeras tentativas de impedir que a intolerância religiosa 

ultrapasse o pensamento dos indivíduos, ou mesmo, os muros dos templos, se 
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 Como apresentado anteriormente, a terminologia “neopentecostal” refere-se aos membros de 

instituições que se denominam evangélicas e pentecostais (principalmente criadas a partir do final da 

década de 70), mas que distorcem costumes pentecostais, dão ênfase a Teologia da Prosperidade, 

expulsão de “espíritos malignos”, à Guerra Santa e a práticas sincréticas (bastante diversas) com outras 

religiões. Entre seus representantes mais famosos tem-se a Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja 

Mundial do Poder de Deus e Igreja Universal do Reino de Deus.  
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transformando em disputa real. Porém, iniciativas de reconciliação surgem, à proporção 

que as intolerâncias aumentam. 

Em palestra proferida na Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO), 

Lusmarina Campos Garcia, presidente do CONIC- RJ (Conselho de Igrejas Cristãs do 

Estado do Rio de Janeiro)
84

 e pastora luterana, apresentou um caso de violência contra 

um terreiro de candomblé de Duque de Caxias, que foi incendiado. Como foi postado 

no site do CONIC:  

 

(...) No âmbito do Rio de Janeiro, o Conselho de Igrejas Cristãs do 

Estado tomou a iniciativa de reconstruir o terreiro queimado em 

Duque de Caxias. Em parceria com outros segmentos religiosos 

queremos viver a solidariedade e dizer para o Brasil e para o mundo 

que a intolerância não tem lugar em nosso meio; queremos dizer não 

às fogueiras do passado que queimaram mulheres e alquimistas, às 

fogueiras do presente que queimam terreiros e igrejas, e às fogueiras 

que o futuro possa vir a produzir, resquícios da pretensão de 

homogeneização de um mundo que não pode ser homogêneo. Somos 

diversos, somos tolerantes, e queremos a paz! (CONIC, 2015). 

 

Esse anúncio foi proferido no dia em que ocorreu um ato (manifestação) contra a 

intolerância religiosa, unindo representantes de diferentes ideologias religiosas. Isso 

demonstra uma tentativa prática de transformação do atual quadro de intolerância 

religiosa no Rio de Janeiro, através do diálogo inter-religioso. Entretanto, esta situação 

pode ser considerada preocupante em um país como o Brasil, no qual se vende a 

imagem de que não há este tipo de conflito. Fatos como este, comprovam a tese de que 

o diálogo pode evitar o conflito
85

.  

 Em outro contexto (Colômbia), Maria Elisa Pinto García (2014), comprova, em 

sua pesquisa que a reconciliação através da música comporta potenciais e limitações. 

Em seu trabalho com ex-combatentes e vítimas de guerras, analisou diferentes canções 

colombianas de importância para grupos em lados opostos de conflitos para entender o 

impacto de tal repertório sobre os mesmos. Para a autora, os resultados da análise 

indicaram que estas músicas implicam possibilidades, mas também limitações quanto à 
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 Essa palestra ocorreu no dia 27 de maio de 2014, tendo Lusmarina Campos Garcia como tradutora. 
85

 Outra forma de diálogo observada: “Líderes religiosos pediram nesta quarta-feira (19) diálogo e 

respeito às diferenças para combater a propagação de intolerâncias e discursos odiosos. As declarações 

foram feitas em encontro ecumênico durante audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e 

Minorias da Câmara dos Deputados. Números do Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, mostram que seguidores de umbanda e candomblé e evangélicos lideram a lista 

de vítimas das denúncias de intolerância religiosa no País. Os deputados também receberam dados da 

Secretaria de Assistência Social do Rio de Janeiro, que registrou 948 queixas relacionadas a religião em 

todo o estado, entre 2012 e 2014” (OLIVEIRA, 2015). 
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reconciliação. Por um lado, elas se constituíram em ferramentas de contar histórias que 

contribuem para a memória histórica de conflitos na Colômbia, de uma maneira que é 

acessível para todos os tipos de públicos. Além disso, o processo de composição das 

vítimas e a atividade musical em si auxiliaram os compositores a liberar sentimentos e 

redefinir suas identidades.  

Sem propor uma visão salvacionista, ou promotora da paz, vale ressaltar que em 

uma audiência da qual participaram ex-combatentes, houve algumas expressões de 

simpatia, compreensão e confiança. No entanto, o estudo também mostra efeitos 

contrários. O conteúdo de algumas músicas, incitando vingança, reforçam estereótipos e 

desconfianças, além de ampliar diferenças entre os lados. Ao invés de reduzir as 

distâncias, os resultados indicam que a música pode encarnar várias oportunidades, 

porém, sem eliminar suas limitações, como ferramenta para a reconciliação. 

 Enfim, esta seção teve como objetivo trazer um debate introdutório sobre a 

intolerância, adiante, na análise etnográfica, essa discussão se mostrará mais integrada 

ao contexto da pesquisa.  
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CAPÍTULO 2 - DIGA-ME COM QUEM ANDAS E EU TE DIREI QUEM ÉS 

 

A curta frase-título deste capítulo refere-se a um ditado atribuído à Bíblia, mas 

que, de fato, não faz parte dela, Todavia, pode ser encontrado em suas entrelinhas, 

dependendo da interpretação do leitor. Seguindo esta linha de raciocínio, esta parte da 

dissertação apresenta o contexto no qual o grupo de estudos Templo Cultural está 

inserido, bem como alguns mecanismos de funcionamento de sua estrutura. Ademais, 

promove debates extraídos de ideias formuladas individualmente e/ou pelo grupo. As 

discussões travadas neste bloco foram baseadas em interpretações de segunda e terceira 

ordem,
86

 logo, manipuladas, com a intenção de tornar o texto mais próximo da realidade 

do ocorrido. 

 Neste cenário, enalteço o apontamento de Desroche (2006) e Thiollent (2006), 

que destacam que a pesquisa-ação participativa pode gerar produtos coletivos e 

individuais, como no caso desta dissertação. Mesmo que a análise tenha sido finalizada 

por mim - sob orientação acadêmica - as ideias geradoras e algumas conclusões foram 

fruto de esforços anteriores. Estas deram origem a grande parte do material organizado. 

Portanto, ao nomear o capítulo - todos que “andaram comigo”, participantes do grupo e 

outros colaboradores – quis destacar as pessoas que contribuíram para a composição 

deste trabalho. E, ainda que alguns assuntos possam parecer, à primeira vista, 

ultrapassados, podem ser observados como relevantes para novas metodologias de se 

abordar o estudo da religiosidade sob a perspectiva da música. 

 

2.1. Xerém: contexto sócio-religioso 

 

De acordo com interlocutores que pesquisam a respeito da história da Baixada 

Fluminense
87

 o substantivo Xerém (a partir da análise da herança nominal dos primeiros 

nativos da região) está ligado ao que atualmente conhece-se como milho pilado grosso, 

uma espécie de “canjiquinha”. Outro significado estava relacionado à dança nordestina 

de roda com acompanhamento de sanfona, como pode ser observado em algumas 

músicas de Luís Gonzaga. Todavia, alguns historiadores se recusam a aceitar este termo 

genérico, apresentando outras origens para o nome. Um deles, Gêneses Torres (2005), 
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 Reflexões geradas a partir de fontes primárias (falas, textos, vídeos) ou secundárias (interpretados por 

alguém). 
87

 Esta foi uma definição feita pela professora Marlucia Santos de Souza, em uma palestra proferida no 

Colégio Estadual Barão de Mauá em maio de 2016, organizada pelo grupo de estudos TC. 
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aponta que a raiz do nome dado ao atual quarto distrito de Duque de Caxias, é oriunda 

do “aportuguesamento” de um barqueiro inglês, que, durante o século XVII, 

transportava seus barcos do porto do Pilar
88

 para o interior da região, em direção ao sítio 

do Couto, na divisa com o município de Petrópolis. (Jonh Charing, que se pronuncia 

“Xerin”). Independente da origem nominal, a história dessa região não será entendida 

como deslocada, mas, integrada ao processo de ocupação regional e nacional. 

 Atualmente, Xerém é o distrito com o maior território do município de Duque 

de Caxias. Possui áreas consideradas rurais, contrastando com uma malha urbana que 

recebe um grande número indivíduos em escala crescente, vindos de diferentes regiões. 

Em função disto, começa a apresentar um “inchaço populacional” que se expande para 

as áreas de sítios e fazendas através de loteamentos.
89

 Este processo vem ocasionando 

desmatamentos e prejuízos sem precedentes para o meio ambiente, tendo como uma das 

maiores consequências, a enchente de grandes proporções que ocorreu em 2014, devido 

ao rompimento do rio represado pela antiga companhia estadual, responsável pelo 

abastecimento de água de parte da região.
90

 O episódio mostrou à população brasileira, 

através de diferentes mídias, um grande número de óbitos, dado que muitos indivíduos 

habitavam as margens de alguns rios importantes para a região (BESOUCHET, 2014). 

 Ademais, o desmatamento se agrava devido ao alargamento de seu polo 

industrial em expansão. Atualmente, esta zona conta com empresas de grande e pequeno 

porte, desflorestando áreas cada vez maiores, com incentivo de organizações públicas, 

fato que demonstra o descaso das autoridades e exibe um crescimento metropolitano 

(sem planejamento) do Rio de Janeiro em direção à região serrana. Esse cenário, 

brevemente apresentado, refere-se a um recorte do momento atual da região. Sem 

embargo, para compreender melhor seu dinamismo atual, bem como suas práticas 

sonoras e religiosas, é necessário ter noção de como esse território foi construído. 

Xerém foi ocupado com maior intensidade por europeus (em algumas 

localidades existiam “nativos”
91

), a partir do século XVIII. Isto ocorreu devido à 
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 Bairro próximo (aproximadamente 20 km), que funcionava como porto para o escoamento do Ouro de 

Minas Gerais no período colonial. 
89

 Muitos desses se encontram em áreas de mata atlântica, devastadas violentamente, também, pelo poder 

público. 
90

 Esta represa foi construída nos primeiros anos do século XX e serviu, por mais de um século, como 

estação de coleta e tratamento de água, como afirma o historiador Gêneses Torres: “A captação das águas 

em Xerém mostrou para a cidade do Rio de Janeiro os horrores em que viviam as populações que 

habitavam as terras da Baixada Fluminense” (TORRES, 2005). 
91

 Não se sabe exatamente quais os limites reais das aldeias Tupinambás, porém, há indícios de sambaquis 

na região do atual bairro do Pilar (BEZERRA; CORDEIRO; SOUZA, 2007). 
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exploração de metais preciosos em Minas Gerais, o que levou a corte portuguesa a 

investir em tecnologias que facilitassem o acesso do litoral à região de serra, e 

consequentemente, aos maiores fornecedores de minérios do período colonial, como, as 

regiões sudeste e centro-oeste. Como o trajeto por Paraty (sul do estado) era mais 

demorado e estava mais exposto a ataques de corsários, outro, foi sendo desbravado. 

Este ficou conhecido como Caminho Novo de Garcia Paes (TORRES, 2005), também 

chamado de Caminho do Pilar. Sua rota ia do rio Pilar (ainda em território da atual 

Caxias), passando pela região em questão, atravessando a serra do Couto e chegando a 

Miguel Pereira. 

 

 

Figura 1 – Caminhos do Ouro. 

Fonte: MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. Andrelândia na Estrada Real
92
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 Disponível em <http://www.npa.org.br/cidade_estrada_real.php> Acesso em 21 jan. 2015. 

http://www.npa.org.br/cidade_estrada_real.php
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Figura 2 – Caminhos do ouro – Pilar. 

Fonte: Acervo Iconográfico da exposição Xerém: Lugar de Memória, História e Trabalho, sob a 

guarda do IHDC, CRPH e CEPEMHED. 

 

Até 1720 o único percurso partindo do Pilar para Minas era o do 

Couto. Ao chegar no porto era preciso alugar canoas menores para 

seguir do Rio Pilar ao Xerém (atualmente uma parte desse rio é 

nomeado de Calombé) até o sopé da serra (BEZERRA; CORDEIRO; 

SOUZA, 2007: 11). 

 

Esta nova rota corroborou para um maior dinamismo comercial na região, que, 

já dispunha de várias fazendas, consideradas como principais fornecedoras de alimentos 

para a corte. No entanto, grande parte da produção era para a exportação.
93

 Em 

arredores, como Magé e algumas regiões de Duque de Caxias, construía-se autonomia 

em locais que não dependiam diretamente do apoio de Portugal, e que prezavam pelo 

sigilo, mesmo que fossem essenciais para a sociedade de seu entorno,
94

 como a 

comunidade quilombola do Pilar conhecida como Quilombo do Bomba, já nos séculos 

XVII e XIX (LAZARONI, 1991). 
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 Além da produção açucareira, da aguardente e da garapa, o plantio de feijão, de milho, de arroz e da 

mandioca ganhou acento no lugar. “Podemos também apontar a presença de engenho de farinha, de 

aviário, de pocilgas, da criação de gado e de mulas para fornecer carne, leite e favorecer o transporte até 

aos portos dos principais rios” (BEZERRA; CORDEIRO; SOUZA, 2007). 
94

 Ao realizar trocas comerciais e não afetar, pelo contrario, contribuir para esse dinamismo comercial, 

esses quilombolas recebiam apoio da maioria da população do entorno, que também se beneficiavam com 

sua presença na região. 
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 As regiões dos antigos quilombos e sambaquis não são desconhecidas pelo poder 

público, todavia, seus “proprietários” foram perdendo, doando ou vendendo suas terras, 

com o passar dos anos. Desta forma, sua memória, importância histórica e posse 

fundiária apagaram-se com o tempo, porque estão em localidades estratégicas (com 

destaque para o quilombo citado anteriormente) onde se instalou o principal polo 

industrial de Duque de Caxias. Isso demonstra o desrespeito, manipulado por 

organizações governamentais, acerca das questões ambientais da região, posto que 

grande parte desta área localiza-se em terrenos de inundação permanente, margeando 

rios que foram sendo assoreados desde o período colonial brasileiro. 

Ainda no século XVI, identificou-se a presença de escravos agricultores, 

carreiros, barqueiros, barbeiros e ferreiros atuantes no fabrico de tijolos, de aguardente, 

de açúcar, da garapa, da farinha e na criação de animais, além de atuarem na construção 

das primeiras capelas da região (BEZERRA; CORDEIRO; SOUZA, 2007). Assim, no 

início do século XVII as primeiras paróquias foram construídas na região da atual 

Duque de Caxias e articulavam o universo religioso e cultural das matrizes e capelas 

menores já existentes (BEZERRA; CORDEIRO; SOUZA, 2007). Essas foram erguidas 

às margens dos principais rios e próximas aos seus portos. 

 
O crescimento dos arraiais, da produção, da população, seja ela livre 

ou escrava, contribuíram para intensificar as relações comerciais 

intercoloniais, principalmente com Angola, uma das mais importantes 

colônias portuguesas fornecedoras de escravos africanos para o Rio de 

Janeiro e seus arredores, trocando-se, inclusive aguardente por 

escravos. Já no século XVIII, a maioria dos escravos registrados nos 

livros de 11 assentos de batismo da Freguesia do Pillar era angolana 

(BEZERRA; CORDEIRO; SOUZA, 2007: 10). 

 

No século XX, vê-se que a importância de Xerém para o Rio de Janeiro foi 

ampliada. Além de ser um importante centro de captação de água, devido as suas 

inúmeras nascentes naturais, e fornecedor de alimentos (de origem animal e vegetal), 

também se tornou palco de uma importante base industrial-militar no governo de 

Getúlio Vargas. 

 

Ainda no esforço de estabelecer elos entre o passado rural e o 

processo de instalação da cidade do motor analisamos um documento 

titulado “Fábrica Nacional de Motores, área não industrial a ser 

transferida à União Federal”, de 1968.  Foi possível identificar uma 

área de 47. 174. 982, 30 metros quadrados formada por três partes: 

parte desmembrada, parte remanescente e parte letigiosa. A última se 
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refere a um território de 7.849. 216, 16 metros quadrados que se 

encontrava em letígio, o que revela a insatisfação de alguns 

proprietários locais frente ao processo de desapropriação efetivada 

pelo Governo Federal (CHEREN, 2005). 

 

Como observado, após a instalação da Fábrica Nacional de Motores (FNM) em 

1942, diversas fazendas foram desapropriadas, aumentando o território da “Cidade do 

Motor”. Nesse contexto, de organização vigiada, é que Xerém sofre transformações 

estruturais mais aproximadas aos moldes atuais, um distrito compartimentado em 

função da FNM. Com o término da 2ª Guerra Mundial em 1947, a fábrica destina-se à 

construção de caminhões. Xerém torna-se conhecida como terra dos caminhões 

fênêmê.
95

 

 

 

Figura 3 - Fábrica Nacional de Motores na década de 40 

Fonte: Acervo Iconográfico Exposição Xerém: Lugar de Memória, História e Trabalho sob a 

guarda do IHDC, CRPH e CEPEMHED. 

 

Seguindo o modelo de outras cidades (vilas) operárias de Vargas, organizou-se a 

instalação de um conjunto de equipamentos urbanos para manter o projeto de cidade 

idealizada. Sendo assim, foram construídos, um portal de entrada controlando a 

circulação das pessoas e vilas operárias para abrigar trabalhadores, mantendo-os nos 

limites da fábrica com dedicação exclusiva. Além disso, houve a doação de um terreno 
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 Segundo Cheren (2005), trabalhar na fênêmê dava status, era a garantia de uma boa renda, um emprego 

garantido e um bom casamento. Xerém, num país que se industrializava, era o sonho do eldorado. 
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para a construção de uma matriz religiosa (atual Igreja de Nossa Senhora das Graças) e 

para a criação de uma escola, juntamente com o financiamento de toda infraestrutura 

necessária a sua existência, concomitante com a implantação do cine FNM e a 

construção de um clube esportivo, casas da vila, instalação da Escola Círculo Operário e 

da sede do Circulo Operário da FNM, sustento da escola mencionada com o 

fornecimento de merenda escolar, pagamento de funcionários e professores, transporte. 

Outras áreas foram destinadas ao abastecimento para a grande indústria como 

locais de criação de porco, gado, frangos
96

 e cultivo de produtos agrícolas diversos. 

Soma-se a isso a instalação de uma estação ferroviária,
97

 que serviu como condução 

para os trabalhadores da FNM e para as obras dos dutos que canalizavam a água
98

 para 

abastecer outros pontos do Rio de Janeiro. Atualmente, a região que compõe a antiga 

FNM tem como proprietária a empresa gaúcha, fabricante de ônibus Macropolo, que no 

ano de 2015 realizou demissões em massa e férias coletivas, através de acordos 

trabalhistas.  

 O cenário atual de Xerém é complementado por mais de 15 escolas entre 

particulares,
99

 e públicas (estaduais e municipais), duas delegacias de polícia (militar e 

civil), grandes mananciais hídricos, concentração e centro de treinamento do 

Fluminense Futebol Clube, além de dois estádios de futebol (Tigres do Brasil e Duque 

de Caxias Futebol Clube), Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), Reserva 

Biológica Federal do Tinguá, um campus da UFRJ
100

, além de praças, parques de 

exposições e um comércio bastante dinâmico, movimentado pela população de 

aproximadamente 61.129 habitantes.
101
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 Até hoje alguns bairros remontam a este passado recente através de seus nomes. Como, por exemplo, 

tem-se Aviário, Porciúncula. Outros nomes mudaram, mas são chamados popularmente como antes: Vila 

dos Blocos (atual Vila Nossa Senhora das Graças), Vila do Sase (Atual Vila Santa Alice). 
97

 Esta área era uma propriedade pertencente a João Pinto, nome dado à estação da ferroviária em 

Mantiquira. Para Cheren (2005), provavelmente João Pinto doou as terras para a construção da estação. 

Com o fim da FNM e devido a outros motivos, a ferrovia Rio D’ouro também teve seu fim em 1970. 
98

 O crescimento urbano da cidade do Rio de Janeiro, em fins do século XIX, e o estilo predatório na 

ocupação dos espaços acabaram levando ao fim dos mananciais hídricos que abasteciam os bairros 

centrais da capital federal. A solução encontrada foi a captação das águas, que desciam pelos vários 

pontos da Serra do Mar. Escolheu-se três importantes pontos de captação: São Pedro, Tinguá e Xerém 

(CHEREN, 2005). 
99

 Além das escolas regulares, Xerém dispõe de dois institutos sem fins lucrativos que beneficiam parte de 

sua população através da arte. Instituto Zeca Pagodinho e Casa do Caminho. Ademais, outras atividades 

artísticas que são difundidas no distrito em locais privados. 
100

 O Polo Avançado de Xerém da Universidade Federal do Rio de Janeiro iniciou suas atividades 

didáticas no segundo semestre de 2008. Os cursos oferecidos atualmente são Biofísica, Biotecnologia e 

Nanotecnologia, além do Mestrado Profissional para professores de Biologia. 
101

 População Residente - Banco de dados SIDRA/IBGE. Visitado em 24/07/2014. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Polo_Avan%C3%A7ado_de_Xer%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Rio_de_Janeiro
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1378&z=cd&o=7&i=P
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Figura 4 – Área rural de Xerém 

Fonte: Acervo Iconográfico Exposição Xerém: Lugar de Memória, História e Trabalho sob a 

guarda do IHDC, CRPH e CEPEMHED 

 

 

Figura 5 – Vista aérea de Xerém 

Fonte: Acervo Iconográfico Exposição Xerém: Lugar de Memória, História e Trabalho sob a 

guarda do IHDC, CRPH e CEPEMHED. 

 

Sua distribuição em relação à cidade de Duque de Caxias, ao Estado do Rio de 

Janeiro – mostrando-se como vizinho da capital– e sua posição no mapa do Brasil pode 

ser vista a seguir. 
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Figura 6 - Localização do 4º Distrito de Duque de Caxias (Xerém) 

Fonte: IBGE (2010).  

Esse breve apanhado histórico da região da atual Duque de Caxias serviu como 

prólogo para o aprofundamento do contexto sócio-religioso de Xerém. Suas bases 

“religiosas”, embora formadas a partir do catolicismo, imposto no Brasil durante 

período longo da história, não deixou de lado o crescimento de outras formas de 

religiosidade, na qual merecem relevo as que foram formadas por matriz africana como 

o candomblé, a quimbanda e a umbanda, já que o grande número de escravos existentes 

na região, mesmo que originários de localidades diferentes da África, além de trabalhar, 

praticavam seus costumes, integrando-os com a sociedade, dificultando precisas datas e 

locais de casas em que desenvolviam os cultos. 

Conforme exposto pelo pesquisador Gêneses Torres (2005), o catolicismo se 

estabeleceu em Xerém através da construção da Igreja de Santa Rita da Posse. Ainda no 

século XVIII a serra pertencia a Freguesia
102

 Nossa Senhora do Pillar do Aguassu.  

 

                                                           
102

 Freguesia era uma estrutura administrativa estabelecida pela Coroa Portuguesa a partir dos contornos 

construídos anteriormente pelas organizações paroquiais. 
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Segundo Monsenhor Pizarro, a Paróquia Nossa Senhora do Pillar do 

Aguassu abarcava os atuais 2
o
 e 4

o
 Distritos e possuía duas igrejas 

filiais, a do Rosário (1730), atual Saracuruna e a de Santa Rita de 

Cássia (1765/66), construída nas margens do Caminho do Couto ou do 

Pilar, atual Mantiquira.
103

 

 

 No caminho entre o porto do Pilar e Minas Gerais, apresentado anteriormente, 

foram construídas fazendas, que serviram de pouso para os viajantes que se 

aventuravam em busca de ouro, ou aos que por ali transitavam para outros fins. Estas 

produziam açúcar e aguardente para a exportação e fabricavam farinha e alimentos para 

o abastecimento interno e interprovincial. Neste contexto, foi construída a capela de 

Santa Rita da Posse em 1768, localizada na antiga propriedade do Capitão-Mor 

Francisco Gomes Ribeiro. Porém, antes de sua edificação, já havia o oratório de Santo 

Antônio, no mesmo local.  Segundo Cheren (2005) a ampliação desse espaço religioso, 

provavelmente ocorreu por causa do tamanho reduzido pouco durável, o que exigia a 

construção de outra capela, que  pudesse  atender  aos  convidados  nos casamentos,  

batismos , além da população católica da região durante a celebração  das  missas.    

No século XX, outras denominações religiosas expandiram-se em direção à 

região de Duque de Caxias. Uma delas foi o candomblé,
104

 principalmente a partir dos 

anos 40, como demonstra Roberto Conduru: 

 

Além do Opô Afonjá, em Coelho da Rocha, e das comunidades de 

Meninazinha d’Oxum, em São Mateus, e de Regina Bamboxê, em 

Raiz da Serra [Parque Eldorado/Santa Cruz da Serra], José Flávio 

Pessoa de Barros refere-se a outras comunidades entre as “muitas 

outras fundadas a partir da tradição dessas comunidades iniciais”: “a 

casa-de-santo de Pai Ninô em Camari, Nova Iguaçu; a de mãe Dila, 

filha de Cipriano Abedé, em São João de Meriti” (CONDURU, 2010: 

184).
105
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 Museu Vivo São Bento. Exposição Xerém Lugar de Memória. 
104

 Por conta da repressão do governo do Distrito Federal, três, das quatro casas existentes antes da década 

de 1940, foram fechadas, forçando seus líderes e integrantes a migrarem para o subúrbio carioca e para a 

Baixada Fluminense e uma delas foi construída no quarto distrito de Duque de Caxias (CONDURU, 

2010). 
105

 Segundo Gomes (2012) Regina Topazio de Souza (yalorixá Regina de Iemanjá) veio “ao Rio de 

Janeiro a partir do final da década de 50 para dar continuidade à herança africana, mantendo as tradições 

do Axé Bomboxê até 2009, ano de seu falecimento, aos 96 anos de idade, noventa deles dedicados ao 

culto ao candomblé, que repassou a seus filhos de santo” (GOMES, 2012: 25). Em sua pesquisa sobre 

uma das primeiras yalorixás (de que se tem registro) na região, destaca-se a riqueza de informações a 

respeito do terreiro, da líder religiosa e das tradições locais. Este que teve sua fundação por volta de 1958, 

em Cavalcante, passando pela transferência para Santa Cruz da Serra, na década de 70, até os dias atuais. 

Consoante ao pensamento da autora, “hoje o axé encontra-se sob a responsabilidade de sua neta carnal 

Lina, pois, seu herdeiro foi George Romulo, filho de Regina Damazia (Mãe Lina de Oxumarê), que, por 

ser menor de idade, ainda não pode assumir seu posto” (GOMES, 2012: 25). 
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Diversas outras casas espíritas
106

 foram se instalando em Xerém, juntamente 

com inúmeras igrejas protestantes,
107

 na qual são ressaltadas (por proporcionar uma 

história mais acessível) a Igreja Metodista da Mantiquira (1942) e a Primeira Igreja 

Batista
108

 (PIB) da Mantiquira, organizada em abril de 1968. A partir da análise 

preliminar da história dos locais de práticas religiosas em Xerém,
109

 observou-se que 

esta foi uma das pioneiras no que se refere ao protestantismo no local. 

 

Nos tempos idos de 1942, o pastor Átila Dias, com pequeno grupo de 

irmãos da igreja Metodista em Coelho Neto, formaram a caravana de 

corajosos e desbravadores missionários nas terras de Manntiquira, no 

sopé da Serra dos Orgãos. (...) 

A igreja foi organizada em outubro de 1948, no pastorado do 

reverendo José Féo, sendo as famílias fundadoras as seguintes: Dias, 

Barbosa, Fuly, Gomes, Rodrigues, Alves, Pereira, Silva, Santos e 

Benvindo.
110

 

 

Assim como a Metodista, a PIB da Mantiquira, fundada duas décadas depois, 

também é uma referência arquitetônica em Xerém, uma vez que, além de estar 

localizada na principal avenida (juntamente com a Presbiteriana, que possui estrutura 

diferente das demais), é considerada por muitos moradores, como uma igreja 

“tradicional” tanto pelas suas práticas quanto pela sua história. Seu sítio eletrônico, 

relata que ela iniciou seus trabalhos  

 

através do Pastor Norival Franco. Empreendendo difundir o 

Evangelho naquela região, a PIB de Mantiquira, até então denominada 

Igreja Batista em João Pinto, lançou a pedra fundamental para 

organização da referida Igreja em um ponto de pregação localizada na 

                                                           
106

 Segundo o mapeamento preliminar (2014) foram descritas as seguintes denominações (sem 

discriminar ramificações existentes como, por exemplo, no caso do candomblé, as nações): candomblé, 

umbanda, quimbanda e kardecismo. 
107

 Este grupo cristão (evangélicos) constitui o maior número de fiéis em Xerém, todavia, ainda não foi 

realizado, pelo grupo TC um apanhado histórico mais aprofundado destas igrejas. Portanto, pode haver 

outras, mais antigas, o que será averiguado num trabalho posterior. 
108

 Embora integrantes da igreja católica ganhem destaque nas pesquisas no que diz respeito à luta por 

melhorias sociais no Brasil, segundo Felipe Ribeiro, muitas lideranças protestantes fizeram parte de 

movimentos sociais. Um exemplo, foi fruto de seu objeto de estudo, Manoel Ferreira de Lima, que era da 

Igreja Batista (também vereador), e, em seus discursos, mesclava termos do cristianismo e do marxismo. 

Além disso, também havia um pastor da Assembleia de Deus, apelidado como "Pastor Vermelho", que 

chegou a ser transferido de Magé para uma igreja em São Cristóvão, no início da década de 1960, devido 

à militância (RIBEIRO, 2015). 
109

 Esta pesquisa está no início. Foram encontrados documentos de fundações destas duas igrejas 

apresentadas e das comunidades católicas que compõe a paróquia Nossa Senhora das Graças. 
110

 http://www.metodistamantiquira.com.br/Pagina/26-2/HIST-RIA-DA-IGREJA-EM-

MANTIQUIRA.html 
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praça de Xerem, uma pequena loja com aproximadamente 30m².  

Com a aquisição do terreno na rua Ernani, logo deu-se início a 

construção de um pequeno templo, com espaço para 80 (oitenta) 

pessoas. Com o crescimento do trabalho os 56 (cinquenta e seis) 

membros lograram um grande crescimento. A Primeira Igreja Batista 

em Xerem foi responsável pela Organização de outras duas Igrejas 

(PIB Vila Maria Helena e PIB Jardim Novo Horizonte), lançando a 

pedra fundamental de uma terceira (PIB Chácara Arcampo) (PIBEX, 

2015). 

 

O dinamismo cultural fez com que essa sociedade, principalmente nas áreas 

urbanas, tivesse que conviver com muitas diferenças. Ainda que este tópico tenha 

apresentado um resumo preliminar a respeito da origem de alguns segmentos religiosos 

na região de Xerém (o processo de organização memorial inter-religioso encontra-se em 

andamento
111

), verificou-se que, assim como em grande parte do território brasileiro 

(SOUZA, 2012; PRANDI, 2008), o pentecostalismo ganhou força a partir dos anos 

1980 e, atualmente pode ser considerada a prática religiosa que possui mais adeptos na 

região. Contudo, a memória da consolidação desses “templos” não está desvinculada de 

seu contexto social, político e econômico. Além disso, práticas inter-religiosas, ligadas a 

lutas sociais tiveram bastante força na região durante vários anos, na qual pode ser 

destacada a atuação das igrejas Católica e Metodista, na Pastoral Ecumênica da Terra 

(PET). 

Desde o final da década de 40, a presença de grileiros foi constante em diversas 

localidades de Xerém,
112

 o que incentivou a criação da Associação dos Lavradores 

Fluminenses (ALF), em 1952, uma comissão de lavradores, considerada a “primeira 

organização camponesa do Estado do Rio” (DABUL, 1987: 12). Após este ano, as lutas 

camponesas não cessaram, pelo contrário, tornaram-se mais visíveis, visto que parte do 

aparelho público era favorável às ações dos grileiros contra os trabalhadores rurais, 

muitos dos quais estavam instalados na região desde a década de 1930. 

Um aliado destes camponeses, na negociação com entidades governamentais, 

pelo direito a terra foi a PET. Esta pastoral surge em um contexto de independência de 

algumas dioceses da Baixada Fluminense, como a de Duque de Caxias e São João de 

                                                           
111

 Foi observado, durante o mapeamento preliminar dos templos é que o cristianismo (principalmente os 

evangélicos pentecostais), além de possuir mais locais para suas práticas religiosas, recebe apoio de 

setores ligados à política, reforçando sua autoridade perante as outras formas de manifestações religiosas. 
112

 Já em 1977, 92% da área loteada de Xerém estava desocupada. Isto ocorreu, “devido ao próprio caráter 

especulativo do comércio de lotes, que eram negociados muitas vezes não diretamente para a moradia, 

mas à espera de valorização, a qual poderia advir, por exemplo, com a instalação de linhas de transporte 

na área” (DABUL, 1987:10). 
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Meriti
113

 (década de 1980), no qual a atuação de Dom Mauro Moreli e sua aproximação 

com uma teologia que “privilegiava os pobres”,
114

 tiveram grande relevância. Um 

exemplo de atividade social organizada pelo novo bispo foi, assim que assumiu a 

diocese, estabelecer contatos com autoridades, com lideranças de importantes 

movimentos (como o Movimento União de Bairros, MUB), com o comando de Greve 

da Fiat (antiga FNM), com partidos políticos e com grupos e instituições que já atuavam 

na região, como uma organização de advogados (CJP-NI), a CPT e a Igreja Metodista
115

 

(DABUL, 1987). Dabul argumenta que a atuação ecumênica deu-se 

 

a partir de contatos já estabelecidos, por iniciativa da diocese 

católica [na qual] foram organizadas reuniões das instituições e 

agentes (final de 1982) que, movidos por opções ou 

subordinados a instituições religiosas, atuavam ou pretendiam 

atuar junto aos movimentos populares. Destas reuniões 

participaram CPT, CJP-NI, padres e agentes da Igreja Católica, 

assessores das experiências católicas até então "independentes" 

em Duque de Caxias e pastores metodistas. A proposta era de 

troca de informações sobre as condições de vida da população 

trabalhadora, e de amadurecimento da perspectiva de atuação 

conjunta. Questões ligadas à luta pela terra, urbana e rural, por 

serem graves na região e já objeto da atenção da maior parte dos 

presentes, foram enfatizadas. Mas a atuação conjunta foi adiada, 

pois o grau de proximidade das instituições e agentes com a 

população e as suas experiências de participação nas lutas 

populares eram bastante heterogêneas e, também — como foi 

avaliado na ocasião — essas experiências eram muito 

localizadas e ainda incipientes (DABUL, 1987: 21). 
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 Felipe Ribeiro (2015) ratifica que em Magé, diferente de outras cidades da Baixada Fluminense (como 

Caxias e Nova Iguaçu), a Igreja Católica não fazia parte da "ala progressista". O município era 

subordinado à Diocese de Petrópolis, mais conservadora. Por isso, não houve registros de padres 

apoiando o movimento camponês. Ou seja, ocorreu o contrário: muitos padres viraram alvo das críticas 

dos trabalhadores. (RIBEIRO, 2015). Diferentemente de pastores protestantes, bastante atuantes em 

movimentos pela busca de direitos sociais para a população, ligados, inclusive, a organizações 

comunistas. 
114

 Em São João as orientações dadas até então, aos católicos por D. Adriano Hipólito, bispo da diocese 

de Nova Iguaçu, eram bem próximas às que D. Mauro pretendia imprimir à nova diocese, e a atuação 

político-religiosa dos agentes (1) da Igreja Católica era legitimada e mesmo incentivada pelo bispo. Este 

não estabelecia descontinuidades fundamentais entre o significado das atividades político-religiosas e o 

das concebidas tradicionalmente como religiosas, e estavam integrados, na vida da diocese, o discurso, 

preocupações e ênfases das atividades político-religiosas de agentes católicos de São João de Meriti. 

“Algumas destas atividades, não raro, confundiam-se com a gênese de importantes movimentos — como 

o de organização de Associações de Moradores — e eram referência importante para muitos de seus 

quadros” (DABUL, 1987:18). 
115

 De acordo com Dabul, esses contatos contribuíram para o conhecimento da realidade social e política 

vivida peia população dos municípios abrangidos pela diocese. E também “permitiram um conhecimento 

desses grupos, instituições e movimentos, de suas propostas e composição, de suas mútuas relações, de 

sua capacidade de atuação e autoridades junto à população, e das possibilidades concretas de 

relacionamento com a Igreja Católica” (DABUL, 1987: 20). 
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 A Igreja Metodista, que se intitula tradicionalmente ecumênica,
116

 possui em 

seus documentos, como pressuposto de evangelização, ações práticas, com ênfase em 

trabalhos sociais. A organização do Centro Comunitário de Duque de Caxias (CCDC) 

pode ser tomada como um exemplo.
117

 Neste âmbito, em 1983, os trabalhos da PET 

começaram a ser desenvolvidos, marcando a efetiva participação conjunta entre 

católicos e metodistas no enfrentamento dos problemas locais de Xerém. Ainda assim, 

alguns dilemas foram prejudiciais no processo, já que as atividades não estavam ligadas 

somente ao público das igrejas, desta forma, o trabalho não poderia ser caracterizado 

como religioso. Um episódio que agravou a situação, é que praticamente não existiam 

metodistas nas áreas rurais de Xerém, mesmo assim, o trabalho prosseguiu por alguns 

anos até perder a força em meio ao enfraquecimento das lutas sociais na região durante 

as décadas de 1990 e 2000. 

 Por fim, destaca-se que a atuação do TC, mesmo que em sua fase embrionária, 

pode ser uma tentativa de continuação deste processo, interrompido (e esquecido?) 

durante anos. Contudo, outros desafios, frutos da atualidade, são obstáculos para a 

continuação de atividades como as da PET, no qual a intolerância religiosa é um deles. 

Porém, atividades conjuntas que tenham como objetivo sanar problemas sociais locais 

podem auxiliar para ampliar o diálogo e o respeito entre as expressões religiosas 

existentes em Xerém. 

 

2.2 A formação do grupo 

 

Você teria interesse em participar de um grupo de estudos 

inter-religioso que discutisse música e religião? 

 

Direta, tendenciosa e mais próxima a um convite para um grupo focal do que a 

uma pesquisa-ação participativa, esta foi uma das perguntas que fiz, com objetivo de 

formar um coletivo de discussões sobre as culturas musical/religiosa do 4° distrito de 
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 Atualmente, a metodista (Brasil) realiza trabalhos ecumênicos apenas entre denominações 

protestantes, retirando-se inclusive do CONIC. 
117

 “A partir de 1979, o centro do bairro caxiense de Gramacho passa ceder espaço para reuniões de 

grupos como Movimento Negro Unificado, do [Partido dos Trabalhadores] PT, do [Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro] PMDB e do Centro Estadual de Professores, ampliando sua área de 

atuação, que antes restringia-se a questões sociais de terra, rurais e urbanas e ecumenismo” (DABUL, 

1987: 22). 
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Duque de Caxias, a fim de dar prosseguimento ao projeto interrompido nas escolas, 

comentado na introdução. 

Promover interação entre pessoas de diferentes enquadramentos religiosos, 

dispostas a debater questões relacionadas, inicialmente, à paisagem sonora das práticas 

religiosas presentes na região, foi uma premissa que tive ao iniciar esta tarefa. 

Entretanto, percebi que mesmo com a grande diversidade de convicções religiosas em 

Xerém, poucas pessoas estavam dispostas a realizar um diálogo inter-religioso.  

Um dos motivos para escolher o conceito de paisagem sonora de Schafer como 

um dos princípios básicos dos debates do grupo veio a partir dos trabalhos que eu havia 

realizado anteriormente. Ademais, por se tratar de um grupo heterogêneo em vários 

aspectos, que ultrapassam a barreira das práticas religiosas, como no que diz respeito à 

idade, sexo e formação, algumas ideias do autor canadense ajudaram-me a entender 

como a paisagem sonora seria uma forma de agregar estes universos tão distintos. Para 

o autor, o estudo dos sons de um determinado local é uma questão interdisciplinar, um 

projeto [de investigação] acústico, “que pode aliar músicos, engenheiros acústicos, 

psicólogos e sociólogos” (SCHAFER, 1991: 19) e que a pesquisa de longa duração é 

uma alternativa pertinente nesse caso, já que para ele, a “paisagem sonora mundial (e 

aqui saliento que o mesmo se aplica a paisagem sonora local) é uma composição 

indeterminada”
118

 (SCHAFER, 1991: 20). 

Durante os convites, conheci superficialmente algumas práticas (através da 

pesquisa empírica e de literaturas sobre ciências da religião) e, num segundo 

momento,
119

 passei a ser mais cauteloso com as palavras e atitudes. Isso ocorreu, pois, 

como o grupo encontrava-se em fase inicial, o confronto direto entre os integrantes era 

evitado e, quando ocorria, gerava atritos que desfalcava o pequeno número de 

interessados nesta integração que propúnhamos. Com o passar do tempo isso não foi 

mais necessário, pois os integrantes não apresentavam mais resistência à entrada de 

outros. Ao contrário, acolheram muito bem os novos participantes. 

Em setembro de 2015 o grupo concordou em realizar um balanço sobre as 

impressões iniciais destacadas a partir de minhas transcrições. Isto se realizaria através 

de um apanhado que levaria em consideração toda a trajetória do TC, desde o momento 
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 Embora Schafer utilize o termo “indeterminado”, esta pesquisa amplia este entendimento para “uma 

composição em aberto”. 
119

 Realizei convites em dois momentos. O primeiro, de agosto a setembro de 2014 e o segundo, em 

janeiro e fevereiro de 2015. Entretanto, sempre que algum convidado participa do encontro, ou quando 

vejo que o momento é oportuno, comento sobre as atividades do grupo com alguns moradores de Xerém 

(não frequentadores do TC). 
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em que as ideias eram consideradas incipientes e precisavam ser delineadas de maneira 

mais apurada. A finalidade de tal proposta era que fossem produzidos materiais de 

arquivo sobre o grupo, tal como textos sobre os temas de nossos debates, filmagens e 

transcrições das gravações. Todavia, apenas um participante se dispôs a esta tarefa. 

Isso ocorreu devido ao caráter pragmático do grupo. Ou seja, o aprendizado é 

construído, majoritariamente a partir de falas e ações e, em menor número, baseado em 

textos e filmes. Não obstante, é válido trazer a conhecimento que alguns participantes 

fazem parte da academia e possuem interesses particulares em publicações (por 

exemplo) sobre a pesquisa. Neste sentido, o grupo teve participação em dois congressos 

acerca de religiosidade, para os quais foram formulados textos sobre intolerância 

religiosa, que serão debatidos no terceiro capítulo. Desta forma, como compreender os 

interesses reais de cada participante quando não estão expostos? Como este projeto tem 

como premissa a liberdade individual dos integrantes, em poucos momentos consegui 

abertura para realizar tal indagação em particular.  

Quando este assunto foi comentado no grupo, estava dentro do contexto de outra 

discussão (sobre objetivos). Todos comentavam que o interesse era travar um diálogo 

entre as convicções religiosas presentes em Xerém, não deixando transparecer outras 

(possíveis) motivações. Além da existência de uma acadêmica, outra integrante do TC 

expôs seu ingresso num seminário teológico de denominação diferente da que pregava. 

Embora suposição, pode-se concluir que o TC pode ter tido alguma influência nesta 

ação, já que demonstrou interesse mais profundo sobre outra organização 

denominacional. 

Ao transcrever os encontros durante o período de um ano, foi possível constatar 

que muitas opiniões mudaram com o passar do tempo. Assim, observou-se como o 

grupo de estudos “amadureceu” durante os encontros, ou seja, como as relações de 

amizade e respeito fluíram sem deixar de lado os conflitos oriundos da polifonia 

(BAKHTIN, 1997) presente, ou seja, questionamentos e críticas entre os participantes. 

Logo, nota-se o quão produtivo pode ser um estudo baseado no diálogo, que não 

estipula limites temporais para os debates. Como as reflexões são móveis e modificadas 

sobre diversas circunstâncias, esta metodologia também dificulta o processo. Como 

principais empecilhos
120

 têm-se: 

 Entrada de um novo participante 

                                                           
120

 Neste caso, o empecilho não pode ser considerado somente uma barreira, mas, uma nova etapa a ser 

superada, que pode gerar benefícios ou malefícios para o processo de construção de conhecimento.  
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 Opinião de algum visitante 

 Participação de algum integrante em eventos externos 

 Leituras de autores que discordam do pensamento do grupo 

 Estudos individuais 

O grupo procura manter suas atividades rotineiramente - pelo menos uma vez 

por semana - mas, durante o período analisado (seu primeiro ano de existência), 

dificilmente ocorreram momentos de preparação para os próximos encontros. Houve 

duas tentativas mais significativas de “organizar” os encontros.
121

 Nestas ocasiões 

ocorreram deliberações, aceitas por todo grupo, porém não foram postas em prática. O 

fracasso destas tentativas pode estar associado ao número reduzido de participantes 

fixos,
122

 que também estavam envolvidos em outras atividades pessoais, acadêmicas, 

religiosas e profissionais. O que tornou difícil manter o calendário de atividades 

proposto inicialmente, bem como dar prosseguimento aos registros da ata.  

Em observações posteriores concluí que, ao passo em que essa “desorganização” 

possa parecer prejudicial para o grupo, ela também revela que a forma de interação e 

administração entre os participantes não necessita estar pautada em um formato clássico 

de grupo de estudos, com pautas e registros diários. 

Mesmo após um ano de existência era comum ouvir (principalmente quando 

alguma proposta não era levada adiante ou alguma adversidade era difícil de ser 

superada) nas reuniões que o grupo “ainda estava em formação”, “estava sendo 

formado” ou “ainda tem muito a crescer”. Estas falas demonstram que, embora os 

integrantes se aprofundassem em temas diversos e observassem suas sugestões serem 

colocadas em prática, mesmo assim ainda não consideram haver um formato fechado. 

Isto pode ser analisado como positivo para o crescimento do coletivo, uma vez que, se 

parte dos integrantes do grupo tem a percepção de que as ações estão incompletas, estes 

se assumem na condição de aprendizes. Este caráter de construção constante se 

aproxima com algumas reflexões de Paulo Freire, quando afirma que (em qualquer nível 
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 Este fato foi constatado posteriormente por um membro do grupo. Segundo ele (com a confirmação de 

todos), um ponto negativo do ano de 2015, que precisa ser mudado, tem a ver com o planejamento de 

muitos projetos e a concretização de poucos. Desta forma, muitos debates e ações ficam inconclusas, em 

decorrência da falta de otimização do pouco tempo que o grupo disponibiliza durante a semana. 
122

 Estas decisões ocorreram em setembro e outubro de 2015, quando o grupo estava coeso, porém, com 

menos diversidade religiosa do que no início. Os integrantes fixos, apesar de estar em número de seis, 

diferenciavam-se apenas entre católicos e candomblecistas, embora, representantes batistas colaboravam 

de forma esporádica. 
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do processo educacional, seja na educação formal ou informal) o homem e a mulher são 

seres inacabados, que podem aprender sempre.  

Ainda que a ideia da ata não tenha alcançado êxito, as anotações pessoais não 

foram interrompidas. Em todos os encontros era visível na mão dos participantes formas 

diferentes de escrita, tanto em meios digitais, como celulares e tablets, quanto por meio 

de registros em blocos de anotações e cadernos. De maneira especial, quando algum 

visitante estava presente, era perceptível ao observar a maioria, que eles estavam 

“tomando nota”, principalmente porque não se sabia quando os convidados poderiam 

retornar. Por esse motivo, os questionamentos e as anotações eram mais usuais. 

Durante a análise das reuniões percebeu-se que os membros não se sentiram 

pressionados a realizar eventuais tarefas em tempo hábil, ou sacrificar compromissos 

importantes para estar presente nos encontros. Todavia, sublinha-se que as 

responsabilidades, a preocupação e o comprometimento com a pesquisa entre os 

participantes os motivavam de tal maneira, que conduziam as atividades do grupo com 

grande engajamento. Mesmo sem objetivos claros e com total liberdade dos integrantes 

para deixar de acompanhar as reuniões a qualquer momento que lhes conviesse, estando 

conscientes de que esta experiência não os concederia diploma, dinheiro, ou qualquer 

outro tipo de retorno material, por que o grupo de estudos ainda prospera? Busquei 

encontrar algumas respostas a esta pergunta, baseadas em diferentes áreas de 

conhecimento, na qual destaco duas: a sociologia e a educação. 

Na sociologia, um caminho seria a obra Vigiar e Punir, de Foucault (2007), que 

apresenta a escola como uma espécie de prisão. Ao fazer isso ele não considera apenas 

seus símbolos e sua disposição física, mas a hierarquia presente entre os que compõem 

este tipo de instituição. Para ele, essas relações não podem ser vistas apenas por seu 

lado negativo, mas devem ser reconhecidas como produtivas em algumas 

circunstâncias. Num sistema educacional, quando se toma para análise as disciplinas 

selecionadas para compor os currículos básicos, observa-se que estes nem sempre tem a 

ver com a realidade do aluno. Por mais que sejam feitas adaptações a métodos e 

conteúdos estrangeiros e considerados universais, é impossível alcançar todos os alunos 

em suas realidades. Contudo, esses conteúdos podem ser trabalhados a partir de 

adaptações no “tempo
123

 determinado” de cada aluno.  
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 Refiro-me ao “tempo”, como diferente para cada educando, uma vez que cada um pensa e age 

diferentemente. 
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O grupo de estudos TC evita hierarquias, contudo elas se evidenciam em vários 

momentos, mesmo que de forma velada, por isso uma estratégia de prevenção contra 

uma liderança única é o diálogo crítico e o tempo indeterminado para o término de 

algum tema abordado. Isso colabora para que não haja construção de conhecimento de 

maneira aprisionada, enquanto conduz para uma abordagem aberta e preparada para 

transformações constantes, seja por críticas feitas pelos próprios integrantes do grupo, 

por visitantes ou mesmo pela academia. 

Apesar deste formato e da estratégia apresentada para contorná-lo, em alguns 

momentos são visíveis posições hierárquicas, nos quais alguns integrantes dominam a 

maior parte das falas, determinam as ideias propostas (tomam a decisão final) e 

apresentam mais sugestões. Mesmo assim, isso é aceito pelo grupo, que, mesmo 

possuindo um número pequeno de participantes, ouve os que se expressam em menor 

quantidade, que normalmente estão de acordo com os demais, mas quando verbalizam 

alguma ideia são muito respeitados porque normalmente são soluções para os problemas 

ou complementos/discordâncias pertinentes aos assuntos debatidos. 

Vale destacar que, em muitos momentos minha participação foi uma estratégia 

de motivação (principalmente nos primeiros meses), já que ao final de uma música ou 

de uma exposição, muitos não demonstravam conforto em opinar ou desenvolver 

hipóteses sobre alguns temas abordados. Todavia, uma participante - fora da academia e 

antiga moradora da região - também possuía participação bastante ativa no processo. 

Além de ser a mais velha do grupo (aproximadamente 60 anos), era cautelosa com o 

vocabulário, tinha vasto conhecimento sobre sua prática religiosa e não demonstrava 

receio em expor suas curiosidades a respeito das religiosidades alheias. 

 Um paralelo ainda pode ser feito por uma das influências que tive durante 

minha graduação: a Escola da Ponte.
124

 Diferenciando os contextos, aponta-se que o TC 

não prioriza níveis básicos de conhecimento para que os debates ocorram. Muitos 

buscam finalidades diferentes, porém os meios podem ser construídos de forma 

planificada. Por esta razão, quando uma ideia não agrada a todos, não é levada adiante, 

porém, não é descartada. Ela fica em espera, até que seja necessária ou agrade a maioria 

do grupo. 
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 A Escola da Ponte, situada em Vila das Aves, Portugal, é hoje uma das mais importantes referências 

em educação básica em todo o mundo. Tornou-se conhecida do público mais amplo por conta de sua 

maneira peculiar de organizar o espaço e o cotidiano escolar e por causa da excelência nos resultados que 

vem produzindo na vida de seus alunos nos últimos quase 40 anos. 

http://www.escoladaponte.pt/site/
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Um exemplo foi o caso da música. No início ela esteve presente nos encontros 

(em debates sobre instrumentação e no tocar em conjunto), mas depois foi perdendo o 

protagonismo em decorrência da realização de debates sobre outros temas, que 

ganharam maior relevância, voltando à tona quando foi discutida a partir de outra 

abordagem (através da análise de repertórios por assuntos). 

Outra resposta para a pergunta gerada está relacionada a Paulo Freire. Na 

medida em que os debates valorizaram os espaços que os participantes frequentavam, 

suas falas foram mais longas e precisas. Normalmente, em forma de comparação,
125

 

essas vozes cruzaram-se de maneira mais ativa e corajosa. Assim, a valorização da 

bagagem cultural foi importante para que não ocorresse opressão e todos pudessem 

dialogar e compreender melhor os temas propostos, não sendo apenas depósitos de 

conteúdos. 

 

Não seria possível à educação problematizadora, que rompe com 

esquemas verticais característicos da educação bancária, realizar-se 

como prática da liberdade, sem superar a contradição entre o educador 

e os educandos. Como também não lhe seria possível fazê-lo fora do 

diálogo (FREIRE, 1996: 68). 

 

Desta forma, percebe-se que quando todos os integrantes do grupo se tornam 

sujeitos, a probabilidade das reuniões serem proveitosas (para todos) é maior e o 

aprofundamento é mais significativo e honesto, pois “ninguém educa ninguém, ninguém 

educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 

1996: 68). 

Por fim, uma terceira pista de resposta para a pergunta tratada, estaria na 

importância que pode ter a análise através da paisagem sonora. Conforme algumas 

questões sobre sonoridades foram apontadas, o grupo passou a apresentar exemplos 

(através de experiências) que se relacionavam ao conceito de Schafer. Ou seja, 

debatendo elementos que constroem o trabalho acústico do cotidiano, partindo do 
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 Muitos temas iniciais eram debatidos de maneira comparativa. Por exemplo: quando um integrante do 

candomblé dizia que Oxalá era sua divindade suprema, comparava-o com o Deus do cristianismo. Isso 

evitava atritos, porém, com o “amadurecimento” do grupo, esta mesma discussão se modificou. A questão 

se tornou mais complexa: “O candomblé pode ser considerado politeísta ou monoteísta”? (isso ocorreu 

devido a debates sobre os voduns e seu superior). Da mesma forma, o catolicismo foi indagado: “Para 

algumas pessoas os santos são mais invocados que o próprio Deus ou mesmo Jesus, isso é monoteísmo?” 
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simples (poucos elementos, isolados) para o complexo (vários elementos em 

interação).
126

 

No caso das diferentes religiões isso é mais intenso. Utilizo como exemplo o 

contexto de um bairro do distrito de Xerém, chamado popularmente de Vila do Sase.
127

 

Neste local há uma casa de candomblé (kwe), uma igreja católica e uma igreja 

neopentecostal, em quadras vizinhas. Um católico dessa vizinhança pode passar toda a 

vida sem ter entrado nos outros dois ambientes de práticas religiosas. O mesmo pode 

acontecer entre os adeptos às outras formas de religiosidade, inclusive, havendo a 

possibilidade deles sequer saberem da existência de tais templos. Entretanto, os sons 

emitidos neste circuito podem ser mais familiares do que o material visual que elas 

dispõem como fachada. 

Existem outros motivos que contribuíram para que o TC não declinasse, assim 

como há diferentes causas para que seu baixo quorum. O primeiro ano foi bastante 

difícil, pois, os objetivos ainda não estavam claros. Por isso, o comprometimento não se 

fez tão presente, ratificando a pouca importância que os participantes projetavam sobre 

os encontros. Assim, poucos continuaram, seja por motivos de trabalho, estudo (ou 

outros compromissos que originaram “choques de horários”), ou porque não se sentiram 

confortáveis com a proposta ou com as pessoas. Mesmo com participações curtas, todos 

cooperaram para a formação de uma estrutura mais sólida, visto que suas falas 

trouxeram reflexões diversas para o grupo que sempre retoma as vozes destas pessoas 

que não participam mais. Sendo assim, como apresentado brevemente na introdução, em 

outubro de 2014, foram realizados convites para a formação de um grupo de estudos 

com o objetivo de estudar as relações existentes entre música e religião nas diferentes 

manifestações religiosas presentes em Xerém. Este começou a ser constituído pelos 

membros que aceitaram o convite, inicialmente (quimbandeiros, candomblecistas, 

católicos, presbiterianos e wesleyanos). 

Vale ressaltar que essa procura não partiu dos integrantes, mas de uma 

inquietação particular oriunda de outros projetos em escolas (como citado na 

introdução), onde foram observados embriões que poderiam gerar casos mais graves de 

intolerância religiosa. Durante essa breve experiência, foi perceptível que o diálogo 
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 Este dualismo é subjetivo, já que, em um grupo, dependendo do capital cultural (BOURDIEU, 2004) 

dos participantes, o que é simples para uma pessoa, pode ser de difícil entendimento para a outra, mesmo 

estas, vivendo no mesmo contexto cultural. 
127

 O nome de origem desse bairro era Vila Santa Alice, mesmo nome da Igreja Católica presente no 

local. Contudo, todos o conhecem como Vila do Sase. 
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poderia servir como estratégia para que as diferentes formas de práticas religiosas 

existentes na região fossem, através do conhecimento mútuo, enfrentadas com maior 

respeito. Todavia, a forma encontrada para tal estratégia foi iniciar esses diálogos tendo 

o elemento acústico como ponto de partida. Em especial, as paisagens sonoras que 

abrangiam inicialmente, os repertórios, instrumentações e sons externos aos locais de 

práticas religiosas. Esta estratégia foi repetida nos primeiros encontros do grupo, que se 

formou de maneira autônoma e fora das escolas, que posteriormente se autointitulou TC 

e tornou-se base para as reflexões do presente trabalho. 

Como relatado no capítulo 1, durante as análises dos primeiros encontros 

percebeu-se que a impressão dos participantes foi de que a música possuía um lugar de 

notoriedade nos ritos, independente do contexto religioso analisado, podendo atuar 

como mecanismo de explicação do mito, de entretenimento, de divulgação da fé, de 

proselitismo, de ligação entre os antepassados ou forças supremas e de expressão de 

sentimentos. 

Quando o grupo estava sendo estruturado – tendo como base minhas anotações 

de campo - percebi a necessidade de buscar alguma maneira para que a interação 

ocorresse de forma dialógica, e eu atuasse mais como um dos participantes, e menos 

como mediador ou palestrante. Para tal, o diálogo em forma de perguntas foi uma 

solução encontrada pelo conjunto. Assim, foram propostas algumas perguntas que 

relacionavam música e enquadramentos religiosos e realizou-se uma “rodada” para que, 

um participante por vez, respondesse. Essas foram: qual a importância da música para 

sua religião? Qual a instrumentação mais utilizada? 

Como alguns participantes já se conheciam, ou sabiam que estavam ali pelo 

mesmo motivo, essas respostas não se restringiram a poucas palavras, sendo bastante 

elucidativas para o entendimento, mesmo que de forma reduzida, de como era a visão 

deles a respeito de suas práticas religiosas. Entre esses primeiros participantes, cinco 

deles eram músicos e um líder religioso (profundo entendedor da função musical nos 

ritos de sua prática religiosa). Isso não foi proposital, visto que os convites foram feitos 

aos líderes religiosos e integrantes que possuíssem qualquer função em sua conjuntura 

religiosa. Todavia, contribuiu bastante, já que todos tinham muito a comentar sobre suas 

práticas, enriquecendo bastante o encontro, pois as falas não ficavam isoladas, eram 

constantemente interrompidas, seja de forma complementar, de concordância, 

discordância, ou de dúvida.  
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Em meados de 2015 uma participante sugeriu que fosse dado um nome ao 

grupo. O desejo foi projetado porque este sempre era referido como “grupo de estudos”, 

ou apenas “grupo”, sem uma identidade real, dado que o destino ainda estava incerto. 

Soma-se a isso o fato de que, quando algum participante manifestava a intenção de 

convidar uma pessoa a participar dos encontros, este chamado encontrava barreiras. 

Neste caso, como convocar alguém para um evento de natureza incerta? Como sanar 

alguma dúvida (com clareza), caso surja? 

Desta maneira, foi sugerido que no encontro seguinte todos apresentassem 

propostas de nomes, porém esta tarefa foi mais difícil do que muitos pensavam. 

Passaram-se várias reuniões e a ideia do nome caiu no esquecimento, até que, 

aproximadamente dois meses depois, uma integrante trouxe alguns exemplos de 

logotipos e o mesmo nome que se utiliza atualmente: Templo Cultural (TC). A imagem 

que circundava o título (logomarca) não foi muito aceita, tanto que não costuma ser 

utilizada, mas o nome foi recebido com unanimidade, já que a palavra “templo” era 

constantemente utilizada para designar os locais de culto. Entretanto, ela possui 

problemas. Práticas religiosas ligadas à natureza como o candomblé, por exemplo, 

utilizam o termo “casa” ou na língua fon
128

, “kwe”. Não obstante, foi de comum acordo 

essa utilização, já que o local de encontro é um lugar fechado, que parece mais com um 

templo do que com uma casa e porque a palavra “templo” (segundo a visão do grupo) 

possui um significado mais amplo do que uma simples estrutura arquitetônica, 

corresponde a um lugar onde pessoas se reúnem para realizar orações. Mas, por ser um 

nome composto, o papel da oração se encontra como pano de fundo, pois não estamos 

neste local para orar, mas para compreender as culturas que praticam as distintas formas 

de relação com o sobrenatural. 

Nos primeiros debates – no final de 2014 e início de 2015 - foi observada a 

preocupação de muitos, a respeito de temas relacionados ao tradicional e moderno, 

como pode ser observado no fragmento abaixo, a respeito de sincretismo: 

 

Católico 4: As modificações que o papa Francisco vem fazendo pode 

ser considerada sincretismo? 

Católico 3: Às vezes ele passa por cima da hierarquia, que até então 

era imutável no catolicismo. No candomblé também existe uma 

rigidez nesse aspecto? 

Candomblecista 1: Sim. O candomblé é muito rígido na hierarquia. 

Mas eu até concordo. Porque às vezes você faz tanta modificação que 
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 Idioma utilizado nos rituais Jeje, o qual a participante candomblecista frequenta.  
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perde a característica.  Então hoje mesmo eu conversando com 

pessoas lá em casa, falando a respeito de algumas igrejas evangélicas, 

imagina. Você acaba caindo nessa mesmice porque existe uma 

evolução, uma revolução, (...) [para] chamar atenção. 

Católico 3: E de qualquer forma não tem como evitar porque a 

religião, ela vai permanecer uma tradição...  

Candomblecista 1: E não muda, e não tem como mudar. O candomblé 

é uma adoração aos deuses, os nossos deuses são a natureza entendeu? 

Então a natureza - como você citou muito Ogum aí - Ogum é um deus 

que nós valorizamos, compreendemos que foi denominado ao grande 

guardião das estradas dos caminhos, entendeu? Então a gente tem que 

entender que as nossas estradas existe um protetor. Se eu não acreditar 

nisso vai ser como se eu não acreditasse na existência de Ogum e é 

assim a todos os deuses da natureza (TC, 19/3/2015). 

 

A partir deste diálogo pode-se constatar que a impressão dos participantes a 

respeito das mudanças ocorridas dentro de suas práticas religiosas é controversa. À 

medida que uns analisam as transformações como complementos inevitáveis ao 

processo de vida da cultura humana, outros ponderam que podem ser prejudiciais à 

religiosidade, tal como analisam Darcy Ribeiro e Lévi Strauss a respeito da aculturação 

(BUDASZ, 2009).
129

 Ainda que o assunto principal seja o sincretismo e a conversa 

percorra outros caminhos, é perceptível, através das últimas falas (católico 3 e 

candomblecista1), que religiosidade e tradição caminham sempre juntas, ocorrência do 

qual Mariano (2014) e Cunha (2007) discordam quando estudam o universo pentecostal 

brasileiro, em que as mudanças (ou assimilações) são mais visíveis que qualquer 

tradição, dependendo do que o mercado religioso exigir. 

Ainda é possível notar - a partir de outro enfoque - que “toda tradição é mesmo 

inventada e reinventada (des) continuamente, e daí o papel dos indivíduos na construção 

das tradições” (BRAGA, 2003: 126). Assim sendo, minha impressão sobre o silêncio, 

apresentada inicialmente, foi equivocada, já que, após uma análise mais crítica do 

grupo, foi observado que esta prática estava mais próxima da vontade de aprender sobre 

a religiosidade alheia e de medir as palavras para não expor algo equivocado sobre seu 

enquadramento religioso do que timidez ou cautela para não prejudicar o próximo. 

 Portanto, constatou-se que a estruturação do grupo é móvel. Ela se atualiza 

constantemente, mesmo que de forma lenta, o que denota uma provável despreocupação 

dos integrantes do TC em construir algo que não seja passível de críticas. O movimento 

é uma das principais características neste processo e este tem como agentes os insiders e 
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 Os dois autores concordam que a aculturação é um processo que promove a perda de características 

culturais de uma sociedade. Portanto, provocaria a perda da identidade, ocasionada pelo ingresso 

(imposto ou não) de uma cultura dominante. 
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outsiders que dele participam, contribuindo de diferentes formas e por vontade própria, 

mesmo que com interesses particulares distintos. 

 

2.3 Como surgem as ideias? 

 

Ideias podem ocorrer de diversas formas, como fruto de algo que foi pensado 

previamente, do acaso ou de um insight. Entretanto, ao trabalhá-las - a partir de 

situações reais, experiências vividas e reflexões - pode ser que surjam desdobramentos 

significativos para quem às constrói ou para terceiros. No TC, em muitas situações, as 

ideias são desenvolvidas a partir da construção coletiva, oriundas de um pensamento 

individual ou produzido por todos. Apoiados na análise de um material acústico, por 

exemplo, é possível estruturar conceitos que, mesmo que estejam “distantes” do que a 

academia produz (ou de outro conhecimento formal, baseado em modelos aplicados em 

instituições educacionais), são úteis para o grupo que se relaciona diretamente com ele. 

Em minha trajetória ainda incipiente, atuando como professor de música, este 

panorama faz parte da realidade. Quando é realizada alguma composição coletiva que 

agrada à maioria, esta é referenciada em diferentes momentos posteriores, seja em 

forma de brincadeiras ou para resolver situações momentâneas. Assentado nesta 

percepção, é notável que a criação, a partir da experiência, pode auxiliar na construção 

do conhecimento, como visto anteriormente em Paulo Freire e Murray Schafer.  

A categoria de trabalho acústico proposta por Samuel Araújo está inserida nesta 

conjuntura porque seu processo de construção se baseia em elementos provenientes da 

realidade (como por exemplo, a paisagem sonora) das pessoas envolvidas na 

investigação. Nota-se que este material de estudo ultrapassa o campo da “análise de 

laboratório”, e passa a ser utilizado, também, em formato de aplicação prática, constrói-

se a práxis sonora (reflexão+prática). Deste modo, o conhecimento gerado não é 

apresentado apenas através de dados inacessíveis e sem interesse para a sociedade, mas 

como instrumento de transformação da realidade a fim de que seja possível resolver 

problemas internos do grupo, sem depender de outras instâncias, adquirindo autonomia, 

como propõe os escritos de Freire. 

Essa mudança não é de fácil percepção. Ela se desenvolve lenta, gradativamente 

e, dependendo da abordagem, atinge um número pequeno de pessoas. Vincenzo 

Cambria, referindo-se sobre sua tese de doutorado, a respeito das atividades do já citado 

Grupo Musicultura (CAMBRIA, 2012), foi enfático ao afirmar que todas as páginas de 
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sua pesquisa não significariam nada se ele percebesse que os interlocutores do texto não 

desenvolveram algum senso crítico, percebendo um mundo diferente ao seu redor. 

A transformação não é para o bem ou para o mal. Dificilmente haverá objetivos 

coletivos para estudos de longa duração. Por mais que o trabalho seja feito em conjunto, 

os resultados são individuais, perceptíveis aos que integram, são mudanças internas, 

novas maneiras de se entenderem como cidadão. Como dizia Washington Denner, um 

antigo professor meu: “as revoluções mais significativas são as revoluções cotidianas”. 

O que denomino ideias pode não se encaixar no conceito clássico da palavra, se 

aproximando de algo que foi perceptível em um momento posterior, através da 

observação dos eventos e que ocorrem com naturalidade no grupo de estudos, como 

ações que deram certo e que continuamos a fazer porque agrada a maioria. 

Grande parte das realidades apresentadas neste trabalho, através de falas do 

grupo, diz respeito a diferentes espaços existentes em Xerém: três comunidades 

católicas, uma casa de candomblé da nação Jeje, uma igreja batista e um centro de 

quimbanda. No entanto, alguns participantes contribuíram bastante através de 

explicações a respeito de outros locais de culto, presentes nas proximidades. É o que 

aconteceu, por exemplo, em relação a uma igreja Metodista Wesleyana da Figueira e 

uma Assembleia de Deus de Nova Campinas (dois distritos vizinhos a Xerém). No 

entanto, a participação mais intensa ocorre entre católicos e candomblecistas, que 

compõem o grupo desde o início até hoje. 

A partir da transcrição dos encontros, foram selecionadas - para serem vistas de 

maneira mais profunda neste estudo - algumas supostas ideias que deram origem a 

dinâmicas e ações mais significativas, segundo minha opinião. Os critérios dessa 

escolha foram dois: as que estão sendo realizadas até hoje e as que tiveram maior 

participação de todos. Estas serão apresentadas introdutoriamente em forma de 

questionamentos e desmembradas, consoante o desenvolvimento do tópico. 

 Até que ponto estudar a própria realidade é relevante? 

 A curiosidade pode ser considerada estratégia para a reflexão? 

 O conhecimento pode ser gerado através de impressões pessoais sobre práticas 

religiosas? 

 Por que estudar repertórios? 

 Ações concretas auxiliam para a melhor compreensão de certos assuntos? 
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 Como uma pesquisa em forma de diálogo sonoro contribui para diminuir a 

intolerância religiosa? 

Uma situação corriqueira durante os encontros é o estudo das realidades 

existentes em Xerém. Assim, observou-se uma premissa básica: a produção de 

conhecimento não está sempre ligada à percepção de fenômenos distantes no tempo e 

no espaço, ela também ocorre a partir do estudo de um contexto específico pela 

sociedade que nele está inserido. 

O TC, como já apresentado, é diverso em sua estrutura e suas práticas 

religiosas.
130

 Destarte, estudar a paisagem sonora local, a partir destas diferenças, foi 

uma premissa do grupo. Não obstante, inicialmente tenha sido proposto como objetivo a 

organização de um acervo, uma espécie de memorial a respeito das falas dos 

participantes, depois percebemos que era preciso um maior conhecimento mútuo (entre 

os participantes e suas práticas religiosas) antes de gerar qualquer produto. Assim, foi 

mais interessante ouvir e perguntar do que simplesmente acumular registros, sem 

debatê-los. 

Após três meses de encontros, nos quais foram discutidos diversos temas, 

principalmente relacionados à questão musical, foi proposto investigar as práticas 

religiosas presentes no grupo através de relatos individuais. A maneira que melhor 

funcionou, foi o modelo de perguntas em formato de roda (todos respondem a mesma 

pergunta) cujos temas foram sobre: 

 Estilo musical. 

 Formas de aprendizado musical e espiritual. 

 Instrumentação, canto e tipo de vozes presentes nas comunidades. 

 Compositores. 

 Maneiras com as quais o indivíduo se torna membro ou participa do rito. 

 Acesso ao instrumento ou técnica vocal. 

 Hierarquias informais e formais. 

 Características das lideranças. 

 Interação com o público próximo e distante. 

 Relacionamento com outras religiões, tipos de interação, imitação, cooperação, 

competição e sincretismos. 
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 O simples fato de se estudar em grupo já é suficiente para demonstrar que existe diferença entre as 

pessoas, entretanto a diferença citada diz respeito às conjunturas religiosas. 
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As respostas geraram algumas discussões que se prolongaram durante vários 

encontros. Vale destacar que algumas foram retomadas em outras atividades, como na 

análise do repertório. Um exemplo foi sobre uma canção católica de ofertório composta 

por Padre Zezinho, cantor famoso entre os católicos brasileiros. Analisar a letra da 

música sem entender o contexto da T. L. e do movimento que este sacerdote iniciou no 

contexto musical do catolicismo do Brasil, dificultaria o processo de real aprendizado. 

 Outro exemplo pode ser extraído do estudo sobre hierarquia (autoridades), 

assunto bastante debatido no grupo, em um encontro na qual estavam presentes apenas 

representantes católicos e candomblecistas. 

 

Católico 3: E no ministério de louvor
131

 como que funciona essa 

hierarquia? 

Católico 1: Não existe uma hierarquia, existe aquela pessoa que 

geralmente tem mais tempo de casa e acha que, de repente, tem mais 

conhecimento  (...), mas não tem uma hierarquia, como tem na igreja 

evangélica, que normalmente tem um líder... O líder escolhe os cantos 

e passa até [a] arranjar as partituras, escolher quem toca (...). 

Católico 3: Eu não sei em sua comunidade, mas na minha é 

exatamente assim, mas você falou da escolha do repertório pro 

domingo, no caso, normalmente não é feito pelo músico, é feito pela 

equipe de liturgia e o músico é mais um executor né? 

Católico 1: Isso. Na hora mesmo: “olha as músicas são essas”. Ou a 

comunidade ensaia, ou passa pro grupo de louvor (...). 
Candomblecista 2: Pra gente? Bom pra gente tem a yalorixá, o 

babalorixá, pai de santo, que é a hierarquia maior do candomblé, 

depois viria aí a mãe pequena da casa, que seria a segunda pessoa. 

Depois vêm as equetes e os ogãs. As equetes e os ogãs são pessoas 

que não incorporam (TC, 9/7/2015). 

 

Ao debater sobre hierarquias foi visível que elas estão presentes em todos os 

meios descritos, porém, algumas formas não aparecem claramente para todos que 

frequentam os locais de culto. No que concerne à música católica, observou-se que o 

mais velho (pessoa mais antiga na função) direciona as atividades musicais, mas isso 

não é uma regra institucional. Diferentemente de algumas igrejas evangélicas que 

possuem líderes na área de música, encarregados, desde a escolha do repertório, até os 

arranjos e execuções musicais. 

Em campo, pude perceber vários casos como este citado. Analisando três 

comunidades católicas, verifiquei que em apenas uma, a pessoa mais velha era líder 

musical. Nas outras duas essa figura não existia, mesmo porque a execução era feita por 
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 Nome dado aos grupos musicais que atua em algumas igrejas cristãs. Este termo é mais empregado 

pelas denominações evangélicas. 
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um grupo de jovens, mas a escolha partia da equipe de liturgia. Neste caso, a relação de 

poder (durante a performance) estava presente apenas entre os músicos. Já na 

observação de algumas igrejas pentecostais, foi notória a presença de líderes musicais. 

Este outro tipo de liderança se mostrava bastante distinta por dois motivos: a estrutura 

empresarial da igreja, que contratava um músico para lecionar e direcionar (atuando 

também como instrumentista) a parte musical dos cultos e a importância dada pelo 

pastor ao ministério de louvor, auxiliando e demonstrando “familiaridade” com o grupo 

de músicos. 

O relato do participante candomblecista ainda gerou algumas dúvidas para o 

católico, neste caso, o adepto ao catolicismo poderia ser considerado um outsider, em 

razão dele se posicionar fora do contexto religioso afro-brasileiro e, consequentemente, 

desconhecer pressupostos básicos deste sistema. Episódios como este ocorrem 

cotidianamente e ajudam a promover trocas inter-religiosas importantes para a formação 

do grupo. 

 

Católico 3: Só me tira uma dúvida. Yalorixá e babalorixá, qual a 

diferença? 

Candomblecista 2: Homem e mulher. Yalorixá mãe, e babalorixá pai.  

Católico 3: Quando fala pai de santo e mãe de santo é uma maneira 

preconceituosa de falar ou é popular? 

Candomblecista 2: É popular, [mas alguns] não acham correto né? 

(disse olhando para sua companheira candomblecista) 

Candomblecista 1: Eu não acho correto, mas é aquele negócio... 

Convencionou-se assim, porque na realidade, de acordo com todo 

ritual que já passei, eu sou considerado o que? 

Candomblecista 2: Mãe de santo. 

Candomblecista 1: Mãe de santo. Só que eu acho assim... Uma coisa 

muito grotesca. (...) eu sou uma pessoa que ainda me considero. Eu 

procuro não fazer mal pra ninguém, não gosto de fazer mal pra 

ninguém e nem de responder mal as pessoas, mas respondo, 

dependendo da hora. Tem certas coisas que você também tem que 

mostrar energia e autoridade (...). Então, eu acho que... Me considerar 

uma mãe de santo... Eu acho que “santo” é uma energia tão pura né? 

Eu coloco uma energia muito pura para eu, um ser humano cheio de 

maldade de nós, cheio de coisas... (...) eu acho que é preconceito 

mesmo, porque todo mundo tem um tipo de preconceito com qualquer 

coisa, embora digam que não. (...) quando digo que não aceito me 

chamar de mãe de santo, eu já acho um preconceito também, 

entendeu? Então eu não gosto de ser chamada de mãe de santo. (...) 

me chama de yá, yalorixá, tudo bem, mas mão de santo. Eu acho 

muito. Eu acho até uma piada pra certas coisas chamar de pai de 

santo, porque eu vejo tanto pai de santo e mãe de santo fazendo tanta 

coisa errada...  

Católico 4: O “yá” que a senhora falou aí é mãe... 

Candomblecista 1: Isso, mãe.  



91 
 

 
 

Católico 4: E babá, pai? 

Candomblecista 1: Babá pai. Yá significa mãe de orixá e babá, pai de 

oxixá. 

Católico 3: Não existe nenhuma hierarquia de gênero não né? Como 

na igreja católica [em que] só o homem [que] pode... 

Candomblecista 2: (...) não, no candomblé não tem isso não (TC, 

9/7/2015). 

 

No candomblé as hierarquias são bastante rígidas, independentemente da função. 

A partir do momento que uma pessoa decide se iniciar, está ciente do quão difícil serão 

seus preceitos e quão valoroso pode significar sua ascensão dentro da prática religiosa. 

Em concordância com Prandi (1991), as candomblecistas nomearam de forma resumida, 

a escala hierárquica que tende a se manter no mesmo formato, mesmo com as mudanças 

apresentadas pelo século XXI.  

Apesar da vivência de uma das candomblecistas na umbanda, a mesma não 

considera de bom tom que uma yalorixá seja chamada de mãe de santo, já que a 

“tradução” pode não ser bem vista aos adeptos da nação Jeje, e porque santo não é 

vodun (orixá). Ou seja, mesmo que a presença de elementos sincréticos exista no 

candomblé Jeje, como o resguardo da quaresma, por exemplo, há uma forte 

preocupação - por parte de alguns seguidores desta prática religiosa - de manter uma 

possível “origem”, para que suas práticas não se diluam dentro da enorme gama de 

mudanças oriundas, dentre outros fatores, da globalização.
132

 Sendo assim, seria 

perigoso padronizar expressões utilizadas em outras conjunturas religiosas que possuem 

elementos da tradição africana, como acontece no cristianismo, cuja fronteira entre 

renovação carismática (catolicismo) e pentecostalismo (protestantismo) é tênue 

(ALVES; ORO, 2013). 

Esta atitude pode ser caracterizada como uma forma de defesa contra o processo 

de aculturação que esteve presente na formação das religiões de matriz africana 

(BASTIDE, 1971), por isso, chamadas de afro-brasileiras, mas também está ligada a 

uma vontade explicita de provar que o candomblé não é um movimento unificado. 

Além de sua complexidade interna e de suas variações no continente americano, o 
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 Assim como apresentado por Gilroy (2001), foi observada, em algumas falas de representantes de 

religiões afro-brasileiras, uma visão utópica a respeito de regiões da África. Isto pode ser resultado da 

percepção de que esta região é considerada berço de grande parte dos itãs, além disso, pela consideração à 

ancestralidade, marca predominante na religiosidade afro-brasileira. Entretanto, fato similar foi observado 

entre muitos cristãos, quando se referia ao Oriente Médio, principalmente localidades, citadas na Bíblia, 

em especial Jerusalém. Em diversas situações foram observadas excursões para a Terra Santa (estas que 

não estão restritas ao contexto de Xerém), e pregações que, embora ponderassem os conflitos existentes 

atualmente, consideravam esta parte do continente como sagrada. 
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candomblé é dividido em diversas nações, como por exemplo, a Jeje, que realiza toda 

cerimônia na língua fon. Entendendo a globalização como “politização generalizada da 

cultura” (FRASER, 2002), observa-se que, na busca pela valorização de uma identidade 

deve-se contrariar o modelo de substituição, que acarreta a perda gradual de uma 

cultura, na qual as minorias são as mais prejudicadas.  

 Quando os participantes respondiam algo específico dos rituais que 

frequentavam, era visível que as diferenças (não apenas religiosas) poderiam ser 

elemento-chave para uma reflexão mais ampla do assunto. Assim, foram verificados 

alguns apontamentos pertinentes para a compreensão de como as ideias são construídas 

no grupo. Dentre eles, foram destacados: 

1 – Dificuldade em adaptar ou comparar certos termos e situações entre o cristianismo e 

o espiritismo. 

2 – Utilização de “termos emprestados” para explicar o processo, com a intenção de que 

a compreensão geral fosse alcançada. 

3 – Dilema entre heranças africanas e ocidentais (europeias e do norte da América). 

Quando um estudante aprende outro idioma (principalmente oriundos do latim e 

grego) é comum ter um conteúdo chamado “falsos cognatos”. Estes são classificados 

como palavras iguais ou semelhantes em ambos os idiomas, mas que possuem 

significados diferentes. De modo semelhante, observou-se que durante os encontros, até 

que os nomes se tornassem familiares, algumas confusões nominais ocorreram e, 

atualmente, ainda ocorrem episódios em que certos termos são compreendidos de 

maneira equivocada, por serem interpretados segundo o que existe dentro da ideologia 

de cada um dos ouvintes, já que, conforme as temáticas são aprofundadas, os termos 

“oficiais” de cada prática religiosa se fazem presentes.
133

 

 O conceito de “batizado” é semelhante para os cristãos, mas suas cerimônias são 

executadas de maneiras distintas entre evangélicos e católicos. Os católicos costumam 

batizar seus membros na primeira infância, se possível, antes de um (1) ano de idade. 

Uma participante católica, baseada no livro Catecismo (CATÓLICA, 2000), 

argumentou que todo indivíduo nasce com o pecado original, por isso deve ser batizado 

neste período.
134

 Além disso, o batismo é o sacramento que pode ser entendido como 
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 O batismo e a iniciação foram apresentados apenas como forma de ilustração, portanto não receberam 

o devido aprofundamento, uma vez que são considerados temas secundários para este trabalho. 
134

 De acordo com este material, a igreja ministra o batismo para a remissão dos pecados, mesmo as que 

não cometeram um pecado pessoal, mas vieram maculadas pelo pecado original, que foi o pecado de 

Adão e Eva.  
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porta de entrada para os outros que virão. Portanto, neste contexto religioso, os pais e 

padrinhos interessados em batizar seus filhos devem frequentar reuniões (normalmente 

de 4 a 5 encontros) de preparação na comunidade que sediará o rito. Porém, também há 

situações em que o batizado pode ocorrer de forma tardia. Podendo, inclusive, acontecer 

juntamente com outros sacramentos: Batismo+comunhão, ou 

batismo+comunhão+crisma.  

Os evangélicos
135

 são batizados a partir de uma idade mais avançada 

(normalmente a partir da adolescência, quando a pessoa já tem consciência de sua opção 

espiritual), ou seja, no momento em que a pessoa se converte, ou, como nos termos mais 

usuais, “aceita Jesus”. Na igreja batista o processo é através da imersão, na qual o 

indivíduo mergulha o corpo totalmente. Segundo Dulsilene Rapozo (informação 

verbal),
136

 quando a pessoa é batizada, deixa de morrer numa vida de pecado e passa a 

(re) nascer para uma vida com Jesus. De acordo com esta doutrina, o simbolismo 

presente no momento em que o indivíduo se levanta da imersão, representa um novo 

nascimento (como se estivesse nascendo pra uma vida nova em Cristo).
137

 Assim como 

no catolicismo, ocorre um processo de preparação anterior a esta cerimônia. Deve-se 

frequentar a igreja, demonstrar a conversão e estudar a Bíblia. Assim, no momento em 

que a pessoa sente-se preparada (e que há autorização do pastor) pode ser marcada a 

data para o batismo, que normalmente ocorre durante o culto, com a imersão e a 

profissão de fé. 

No candomblé esta palavra não existe, porém há um processo que pode ser 

considerado semelhante: a iniciação. Esta dissertação apresentou alguns passos deste 

rito partir da experiência de Gorski (2012). Neste caso a ordem foi a seguinte: jogo de 

búzios; decisão mútua pelo processo de iniciação; preparativos das oferendas e 

confirmações do orixá; recolhimento; feitura. Durante o recolhimento são realizadas 

diversas atividades, cujas limpezas estão presentes em diversas situações. Após este 

processo, o líder religioso instrui a respeito das obrigações que devem ser cumpridas 

durante 14 dias. 
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 Este processo está relacionado ao rito batista, que, apesar de ser parecido com os outros, apresenta 

particularidades, já que existem inúmeras denominações evangélicas. 
136

 Entrevista concedida por Dulsilene Rapozo ao autor em janeiro de 2016. 
137

 Professora de música na rede estadual do Rio de Janeiro e municipal de Duque de Caxias. Musicista na 

PIB da Figueira, Dulsilene Rapozo lembra que, se a igreja tem facilidade de levar as pessoas para batizar 

no rio, esta cerimônia acontecerá neste local, mas, normalmente na igreja tem o batistério, que é uma 

espécie de tanque com água. 
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O iaô não poderá olhar nos olhos de ninguém e principalmente do Bàbálorisá, 

não poderá manusear facas e outros talheres, pois a alimentação será feita 

com as mãos em louça de ágata. Haverá uma mãe criadeira, responsável por 

cuidar do iaô cozinhando, dando banho e orientando. Não poderá ser usada 

nenhuma roupa que não seja branca, o uso de roupas íntimas foi restringido a 

peças claras e discretas, o uso de cosméticos, perfumes, aparelhos 

eletrônicos, e qualquer coisa que remeta a sua vida fora do roncó foi suspenso 

(GORSKI, 2012: 56).   

 

Durante a feitura ainda há outros banhos (boris), oferendas (ebós), rezas, danças 

e cantigas, além disso, ocorre a raspagem dos cabelos (orô). 

Na tentativa de esclarecer o assunto, um diálogo do TC foi pertinente. E este foi 

efetivamente superado, já que, apesar de utilizar conceitos “emprestados” (para 

esclarecer ações que, aparentemente, são parecidas, mas diferenciam-se em inúmeros 

aspectos), todos compreenderam suas organizações. Ao trocar experiências a respeito 

das permissões nos rituais isso foi mais visível. 

 

Católico 3: No candomblé só pode [tocar] quem é iniciado? 

Candomblecista 2: Só iniciado. 

Católico 3: Mas todos podem cantar? 

Candomblecista 1: Podem, aquilo que vocês chamam de púlpito, nós 

chamamos de outro nome. O nosso nome é pepelê, é um nome 

yorubá
138

 (...), pra vocês seria batizado né? Pra nós, iniciação [sic]. 

Wesleyana: Como é a iniciação? Tem coisas que vocês não podem 

falar né? 

Candomblecista 1: Não, não... (...) o preceito eu não vou falar qual é, 

porque vocês também têm os preceitos, os reservados que vocês 

também não podem falar. 

Wesleyana: Não, não temos. 

Candomblecista 1: Não, mas tem igrejas que tem os reservados. Nós 

também temos nossos preceitos. Tipo, o batismo é fechado pra vocês 

que estão lá, nós chamamos de ebé [iniciação], também outras pessoas 

não podem entrar. É reservado para as pessoas que estão ali dentro 

Wesleyana: Entendi, então a gente tem sim, eu entendi que a gente 

tem a santa ceia que é um evento fechado pra quem é membro e 

batizado. 

Candomblecista 1: Exatamente. Difere-se um pouco, mas cada um 

tem o seu segredo, seu preceitos, seus conceitos né (TC, 9/7/2015)? 

 

.No momento em que a candomblecista foi indagada sobre não utilizar “outros 

instrumentos” em seu rito, ela enfatizou o respeito à tradição.
139

 Mesmo com os 

sincretismos envolvidos, é válida a constatação de que o candomblé se preocupa em 

                                                           
138

 Embora, em relatos posteriores, a candomblecista tivesse apontado que o idioma utilizado é o fon, ela 

preferiu “generalizar” nesse primeiro momento.  
139

 Ainda que não tenham sido observados casos explícitos de preconceitos entre religiões afro-brasileiras 

dentro do grupo, de acordo com Gilroy (2001) o conservadorismo de uma suposta cultura pura africana 

pode gerar ambientes propícios à formação de preconceitos elitistas.  
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preservar as origens. A nação Jeje, por exemplo, utiliza o fon, como idioma de seus 

cultos, os três atabaques citados anteriormente e adornos semelhantes aos da região 

africana de origem.  

Complementando, vale destacar, a partir da proposição de Fonseca (2001) que  

 

em sua fase inicial, o candomblé surgiu como mais do que uma 

simples seita mística, sendo verdadeiramente um pedaço da África 

transplantado para o Brasil. A coletividade se organizava através de 

uma solidariedade socioeconômica que tinha como base última a 

comunhão espiritual conjugada por todos os membros de um grupo 

social, baseada em uma hierarquia particular (FONSECA, 2001: 42). 

 

Há indícios de afinidades com outras práticas religiosas, nas quais parte do 

grupo que se reúne no templo, também possui relações fora dele. Todavia, existe 

participantes (não iniciados) que apenas acompanham as festas públicas, tendo suas 

presenças impedidas em rituais fechados, o que se torna que cada vez mais comum no 

cristianismo, outrora apenas no catolicismo, e, há algumas décadas, presente de forma 

explícita no pentecostalismo e neopentecostalismo. Nestes dois últimos casos, vale 

ressaltar que mesmo os batizados, não possuem uma fidelidade restrita a apenas um 

segmento evangélico, transitando por várias igrejas, dentro e fora de sua denominação. 

A modernização do candomblé não é similar a do cristianismo. Os valores são 

outros. Da mesma forma, suas cantigas e toques não seguem os padrões musicais 

eurocêntricos. Ou seja, são independentes de instrumentos “harmônicos” ou 

“melódicos” (sejam eles acústicos ou eletrônicos), como violão, teclado, saxofone e 

flauta. Porém, a assimilação desta realidade, para pessoas que estão alheias a estas 

práticas ou que estão acostumadas com uma roupagem sonora específica, não é simples. 

 

Wesleyana: Quais instrumentos você tem?  

Candomblecista 1: Nós não usamos esses instrumentos que se 

tornaram populares né? Tipo... Bateria. 

Wesleyana: Aquele da capoeira... Como é o nome daquele da 

capoeira? 

Candomblecista 1: Berimbau! Nós não temos. Mas nós usamos aquilo 

que vocês chamam de tambor, segurado por dois ferrinhos. No caso os 

atabaques. São três sempre. 

Católico 3: Parece um pouco com a tumbadora que algumas igrejas 

evangélicas usam. 

Wesleyana: Lá na igreja tem um assim, grandão que toca em pé. 

Candomblecista 1: Essa é a tumbadora. O som difere né? Da 

tumbadora pro atabaque difere [sic]. Mas nós temos três tipos de sons 

diferentes pro atabaque: o rum, rumpi e o lé.  

Wesleyana: Pra tocar não é qualquer pessoa né? 
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Candomblecista 1: Não, só as pessoas que forem iniciadas, no caso 

batizado. 

Wesleyana: Mas digamos assim, cem pessoas foram iniciadas, 

desculpe se eu estiver falando besteiras, mas vamos colocar assim. 

Dessas cem, todas podem tocar?  

Candomblecista 1: Não porque existem cargos específicos para os 

tocadores. Cargos específicos. Só um alabê que pode tocar. Alabê é 

um ogã que foi iniciado só pra tocar. 

Wesleyana: Eu não sei nem o que é ogã. 

Candomblecista 1: É o instrumentista. É como um membro que bate 

bateria na igreja, no candomblé nós daríamos este codinome, mas pela 

iniciação. 

Wesleyana: Só tem esses? 

Candomblecista 1: Não, existem vários instrumentos, o principal são 

os três, rum, rumpi e o lé, mas tem o agogô e o xequerê.  

Wesleyana: Porque que não usa instrumento harmônico? Porque que 

não usa violão, teclado? 

Candomblecista 1: Não, porque nossos instrumentos são tipicamente 

mais utilizados na África realmente e não é inserido, não era lá, e não 

é inserido aqui 

Wesleyana: Então não tem os mesmos ritos ou assim... Vocês se 

mantém [sic] como antes, na origem ou... 

Candomblecista 1: Na origem nós temos essa continuidade, que nós  

temos dos nossos ancestrais, que, é de onde vem nossas origens né? 

Que se mantém dentro daquela, não se muda nada, não se muda regra, 

não se muda rito, não se muda instrumento musical, nada disso.  

Wesleyana: Percebe se quem está lá sente falta ou não? Por exemplo, 

tem igreja evangélica que não tem bateria aí alguns dizem: “eu sinto 

falta de uma bateria”. 

Católico 3: Mas o repertório não pede tanto esses instrumentos né? 

Wesleyana: Por que as músicas são rápidas? 

Candomblecista 1: São rápidas. Então não tem muita motivação para 

ir para esse lugar. Então o negócio já é rápido, se for pra esse lado o 

negócio vira uma loucura. (risos) 

Católico 4: Quando ela falou da questão de sentir falta, é porque tem 

na sua igreja e você sente falta quando vai a outra evangélica. Agora, 

no caso, se ela fosse lá no candomblé, aí vai no outro... Terreiro que se 

fala [sic]? 

Candomblecista 1: Ebé. 

Católico 4: Então, ebé. E se não tiver determinado instrumento que 

não tiver no seu, você sente falta também. 

Candomblecista 1: Não, mas não existe, porque os instrumentos são 

tradicionais para todos [candomblés] (TC, 16/4/2015). 

 

“Instrumentos populares” - na visão da candomblecista - são os que podem ser 

classificados como usuais nas formações de igrejas cristãs ou em grupos de música 

seculares, já que o atabaque e agogô, por exemplo, são minorias neste cenário. Estes 

dois são identificados, normalmente em gêneros musicais que façam uso da percussão, 

sobretudo, o samba.  
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Outro apontamento diz respeito ao estigma de que ritmo lento é triste e um 

andamento acelerado é considerado alegre, ou de que os instrumentos de percussão são 

utilizados apenas na execução de músicas “animadas”. Isto também foi percebido, 

posteriormente, quando um integrante do candomblé realizou algumas demonstrações 

de toques, contando suas lendas e ensinando para os participantes alguns movimentos 

corporais. Mesmo após a explanação do católico 4, ao afirmar que as culturas são 

diferentes (por isso não se pode, simplesmente, compará-las), as dúvidas permaneceram, 

já que poucos haviam tido contato (como visitante ou leitor) com religiões de matriz 

africana. Todavia, o esclarecimento através do diálogo teve um efeito elucidativo, 

mesmo que de forma introdutória. 

Outra ideia construída a partir de uma situação específica dentro do grupo 

ocorreu devido à paisagem sonora do local em que os encontros são realizados. Como 

relatado na introdução desta pesquisa, o TC reúne-se em um espaço cedido pela igreja 

católica. Os principais motivos para esta escolha foram:  

 Fácil alcance (há transportes alternativos e ônibus regulares que passam 

próximo) 

 Disponibilidade de utilização no dia que foi sugerido  

 Boa iluminação 

 Há movimentação à noite 

 Não há cobrança de taxas para uso 

Apesar de ser confessional e ter símbolos que o caracterizam como católico, foi 

o espaço mais “neutro”, encontrado. Neste espaço ocorrem reuniões das pastorais
140

, 

secretaria da igreja, do grupo Alcoólicos Anônimos (AA), catequese e eventuais 

velórios. Ele faz parte de um complexo, no qual funcionava o cinema do bairro durante 

o projeto de Vila Operária, que teve seu momento áureo nas décadas de 1940 e 1950. 

Atualmente, o espaço foi dividido e a outra parte transformou-se em uma biblioteca 

municipal. Ao lado está instalado o antigo mercado da “Vila”
141

 (ao lado da biblioteca), 

que atualmente é um bar, se faz presente constantemente nos encontros, uma vez que 

todas as quintas-feiras (dias dos encontros) é o dia do karaokê, que invade o espaço 

acústico das reuniões e complementam a paisagem sonora dos encontros. 

 

                                                           
140

 Organizações católicas coordenadas pelo pároco local que atuam em repartições específicas dentro da 

paróquia, como por exemplo, a pastoral do batismo, da criança, da família. 
141

 Mercado que escoava os produtos excedentes, produzidos nas zonas agrícolas desde as décadas de 

1940 e 1950, no projeto da Fábrica Nacional de Motores. 
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Figura 7 – Entorno do CPH 

Fonte: fotografada pelo autor. 

 

A penetração dos sons projetados pelo karaokê despertou a ideia de poluição 

sonora - que tratarei, adiante, como violência acústica (capítulo 3) - que já havia sido 

destacada quando comentamos a respeito das festas religiosas e dos espaços que não 

respeitam os limites sonoros de seus muros. Este modo de diversão é citado 

constantemente nos encontros, em diferentes situações. Portanto, a aparente poluição 

sonora motivou o grupo a elaborar um censo a respeito de intolerância religiosa na 

região, que está sendo desenvolvido em escolas e outros espaços do distrito, cujos 

resultados preliminares serão apresentados no capítulo 3. 

À medida que o grupo adquiriu experiência e o número de participantes fixos 

diminuiu, uma das decisões foi acrescentar à análise dos repertórios, músicas que, 

mesmo fazendo referência a algum tipo de religiosidade, não eram compostas ou 

interpretadas por adeptos intitulados como tal. Essa ideia foi manifestada quando 

enfatizamos a análise dos repertórios a partir de performances individuais e através de 

audições.  

Como muitas músicas apresentadas eram do universo católico, e os participantes 

candomblecistas não se sentiram à vontade para interpretar suas cantigas, foi 

apresentada a proposta de estudar um repertório da Música Popular Brasileira (MPB) 

que fazia alusão ao universo afro-brasileiro. Iniciamos com “Canto de Ossanha” (Baden 



99 
 

 
 

Powel e Vinícius de Moraes) e após esta etapa, foi sugerido que fosse levado ao 

próximo encontro a música “Nação” de João Bosco e Aldir Blanc, que, para a surpresa 

de todos rendeu um extenso debate durante todo o encontro, pois continha diversos 

elementos até então inéditos para os participantes cristãos, que sanaram algumas 

dúvidas antes apresentadas. Após o ocorrido outras ainda foram contempladas. 

Com isso, este subcapítulo procurou apresentar como algumas ideias debatidas 

nesta dissertação foram construídas, bem como o contexto no qual se estruturaram. 

Além disso, exemplos foram discutidos introdutoriamente a fim de que fosse 

perceptível o grau de complexidade contido em discussões que partem da prática dentro 

de um universo musical inter-religioso.  

 

2.4 Mapeamento das práticas religiosas 

  

Ao iniciar os projetos de estudos sobre práticas religiosas, tanto em Xerém, 

quanto em Piabetá, tornou-se necessário mapear os espaços relacionados, 

primeiramente, através de fotografias, registros de endereços e pontos de referência. 

Posteriormente, organizou-se um debate sobre situações específicas, observadas em 

alguns destes locais. Durante a experiência no TC este passo foi expandido. Realizou-

se, além destas atividades, tentativas preliminares de catalogar todos os locais de culto 

existentes no 4° distrito de Duque de Caxias.
142

  

Comecei esta tarefa por iniciativa própria. Depois, fui auxiliado por duas 

participantes do grupo, uma com formação em geografia e outra em fotografia. A 

estruturação deste projeto foi motivada pela inexistência de um estudo deste tipo
143

 na 

região e para incentivar o diálogo inter-religioso, através do TC. Constatou-se, até o 

momento, que todos os sítios ritualísticos existentes são oriundos de matrizes 

mediúnicas
144

 e cristãs.  

                                                           
142

 Foi iniciado um mapeamento geográfico dos locais de práticas religiosas, que será apresentado nesta 

dissertação de forma preliminar no terceiro capítulo, uma vez que é um tema que pode ser abordado numa 

pesquisa futura, que disponha de mais tempo e pessoas dispostas a o realizar. 
143

 Durante a busca por materiais que contemplassem catalogações dos templos de Xerém, foi encontrada 

uma obra que disponibilizava a lista completa e atualizada das igrejas católicas de Xerém (MATTOS, 

2006), em que também, foram observadas reflexões a respeito da história de algumas igrejas em Duque 

de Caxias e São João de Meriti.  
144

 Apesar de Prandi (1991) relatar, na voz de um pai de santo entrevistado, que no candomblé não há 

comunicação com “espíritos de pessoas que já desencarnaram”, o cavalo de santo (como é chamado em 

alguns candomblés) executa o papel de comunicação com os orixás (voduns).  
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Dentro das chamadas religiões mediúnicas foram registradas quatro segmentos: 

candomblé, quimbanda, umbanda e kardecismo.
145

 Vale destacar que, alguns autores 

preferem denominar estas de espiritualistas ou espíritas.
146

 Pierucci e Prandi (1996), por 

exemplo, expõem que o espiritismo pode ser compreendido como uma crença nos 

espíritos e a aceitação da possessão, como meio pelo qual os espíritos se comunicam 

com os vivos. Estes autores verificaram que dentre os espíritas englobam-se kardecistas 

(2.262.401), adeptos de umbanda (397.431) e candomblé (127.582). Contudo, as duas 

últimas são denominadas, pelo mesmo autor, “seitas de origem afro”.
147

  

Outros segmentos religiosos também fazem parte deste universo. Um deles é o 

xamanismo, em que, segundo a enunciação de participante do TC, pode ser incluída a 

quimbanda. Assim, algumas práticas são denominadas pelos autores como religiões 

mediúnicas devido ao fato de que o papel do agente responsável pela comunicação entre 

o mundo espiritual e terreno é fundamental nesses ritos, no qual exerce, junto com 

outros, um canal de comunicação entre espíritos desencarnados e encarnados 

(PIERUCCI; PRANDI, 1996). Ainda que consideradas espíritas, espiritualistas e 

mediúnicas, elas possuem diferenças, criando outro subgrupo, no qual a maioria da 

literatura acadêmica adere, que é a divisão entre religiões de matriz africana
148

 e 

espiritismo (no qual destaca-se a corrente kardecista). Esta classificação foi apresentada 

porque alguns adeptos destas práticas em Xerém não aceitam o rótulo de espíritas.  

O propósito deste estudo é discutir apenas o candomblé, o kardecismo (em 

menor profundidade) e a quimbanda. Consequentemente, a umbanda, o santo daime, a 

União do Vegetal e outras práticas consideradas “místicas” ou “mediúnicas”, serão 

analisadas em segundo plano, já que tiveram relevância em poucos momentos nos 

encontros. Para melhor compreensão do contexto explorado, foi construído um pequeno 

histórico sobre aspectos referentes à história e à música de alguns destes contextos 

religiosos. 

O primeiro grupo reporta-se aos cristãos (genericamente católicos e 

evangélicos). O cristianismo, a partir de sua institucionalização, como religião oficial do 

Império Romano, no século III, passou a utilizar a música como elemento de seus 

                                                           
145

 O espiritismo kardecista, originário na França, embora possa exibir similaridades com muitas religiões 

da áfrica subsaariana, também é considerado como ciência e filosofia. Ele tem como bases doutrinárias os 

livros sagrados de Alan Kardec.  
146

 Alguns kardecistas de Xerém não aceitam o rótulo de espíritas, já que este rótulo pode ser confundido 

com segmentos religiosos de matriz africana. Portanto, preferem o título de espiritualistas.  
147

 Esta pesquisa foi baseada no censo de 2010. 
148

 No sudeste, umbanda, candomblé, e, na classificação da minoria dos autores, a quimbanda. 
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rituais. Simbologias foram construídas ao longo do tempo, e, como sua expansão 

ocorreu, em muitos casos, de forma impositiva, difamando outras práticas religiosas 

existentes, houve preocupação em divulgar uma “verdade” que fosse absoluta, não 

contestada e administrada pela Igreja/Estado Romano. 

Uma das estratégias operadas pela igreja dizia respeito ao uso da música vocal. 

Inicialmente apenas vozes poderiam compor o ritual das missas, qualquer elemento 

considerado “popular” (como instrumentos) era proibido. Além disso, havia um modo 

específico de canto, com regras rígidas, principalmente no tocante à interpretação e à 

composição. Uma delas é a exclusão da presença feminina nos corais, substituídas pelos 

castrati (homens que eram castrados a fim de alcançar notas mais agudas) (CUSICK, 

2009).  

Outra regra era a proibição do trítono, intervalo de quarta aumentada, 

considerado demoníaco (diabolus in musica) (WISNIK, 2009). A partir do século XIV e 

XVI surgem mudanças mais significativas, com ingresso de instrumentos aos ritos, que 

contribuíam para a forma teatral das celebrações, bem como as pinturas no interior da 

igreja, as vestimentas dos sacerdotes e a repetição dos rituais (BAGGIO, 2005).  

Padre Lucio,
149

 em visita ao grupo de estudos, reforça de maneira resumida esta 

trajetória musical e a estratégia empregada pelo catolicismo para atrair fiéis, 

comparando com o momento atual que a igreja atravessa. O sacerdote afirmou que a 

liturgia musical de Xerém e de muitos outros locais do Brasil está perdendo sua 

identidade. Um dos motivos está relacionado à dificuldade que fiéis e líderes religiosos 

enfrentam em administrar tantas informações que a contemporaneidade oferece. Deste 

modo, elementos novos são absorvidos por práticas católicas e alguns ensinamentos, 

preponderantes até então, agora desconstruídos. Seguindo esta linha de raciocínio, 

torna-se perceptível a instabilidade do diálogo entre igreja e contemporaneidade, de 

maneira que aquilo com o potencial de ser complementação de momentos, como a 

catequese, por exemplo, que é importante na vida religiosa dos cristãos católicos, pode 

acabar por se tornar algo proibido sem que haja um motivo específico aparente.   

Para Weber (2005), a modernidade inicia um movimento de ruptura na união 

entre terra e céu, o que demonstraria a decadência da cosmologia gerada por sistemas 

religiosos, e poderia ocasionar o fim da soberania da razão objetiva,
150

 tão cultivada 

                                                           
149

 Padre missionário italiano que atua há 10 anos na paróquia Nossa Senhora das Graças (de Xerém). 
150

 Razão objetiva é aquela que pode ser comprovada, segundo uma metodologia. Já a subjetiva, leva em 

consideração fatores individuais, da crença da pessoa, se aproximando, por exemplo, da fé. 
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pelos iluministas. Deste modo, impulsionaria o (res) surgimento da razão subjetiva, 

entendida como uma visão racionalista do mundo - puramente técnica - cuja 

racionalidade é colocada a serviço das necessidades, sem que haja o desmerecimento da 

figura de “Deus”, que nesse contexto seria visto como o criador de um mundo 

inteligível, atuando na realidade dos indivíduos, através do sobrenatural, como se 

observa em um dos pilares da teologia neopentecostal e da Renovação Carismática 

Católica: a Guerra Espiritual.  

Assim, a aparente dificuldade dos fiéis católicos em demonstrar uma identidade 

musical, apresentada pelo padre Lucio, não é exclusividade da religião romana. É fruto 

de uma conjuntura mais ampla que envolve instâncias além do sistema religioso e que 

diversos estudiosos tentam compreender, a chamada modernidade,
151

 que em certos 

casos também pode ser classificada como pós-modernidade, dependendo do ponto de 

vista, no qual a identidade não é fixa,
152

 mas segue interesses particulares do momento 

(HALL, 1999). 

A música litúrgica católica brasileira, embora possua regimentos do Vaticano, 

adaptados ao contexto brasileiro pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), apresenta grande autonomia ao corpo de fiéis (incluindo leigos),
153

 como 

demonstra o sacerdote. Enquanto esta forma de organização do repertório possibilita a 

utilização de músicas que não estejam em concordância com os regimentos propostos, 

também desfavorece a unidade da igreja em questão, e propicia, consequentemente, a 

formulação de um catolicismo local. Neste sentido, é pertinente lembrar que este último 

não pode ser confundido com o catolicismo popular. Por mais que ele discorde das 

regras em alguns aspectos (como na parte musical, por exemplo), em sua maior parte 

respeita as ordens da hierarquia. 

                                                           
151

 Segundo Alain Touraine (1994), durante o processo de construção da modernidade clássica o 

indivíduo podia ser confundido com a imagem do Estado, chegando, adiante, ao ponto de uma crise de 

identidade do “eu”, e um dos motivos viria antes, com a formação da subjetivação e da racionalização, no 

qual, merecem destaque Martin Lutero e Erasmo de Roterdã (TOURAINE, 1994). Para o autor, 

modernidade clássica relaciona-se ao que muitos historiadores definem como modernidade, que, a partir 

do ponto de vista da história europeia (disseminada em grande parte do Ocidente), tem como marco 

inicial a Revolução Francesa, no final do século XVIII. Ao analisar os desdobramentos ocorridos no 

século XX. Desta forma, ele a divide em quatro fragmentos: a sexualidade, o consumo, a empresa e a 

nação. 
152

 Embora os dois autores utilizem o termo pós-modernidade, atribuo a ruptura com a identidade fixa a 

Hall (1999).  
153

 Nome dado a pessoas que não passaram pelo seminário de formação para o sacerdócio (o que não 

exclui outro tipo de formação), mas que atuam em alguma pastoral, exercendo, na maioria das vezes, 

papel fundamental para a manutenção dos órgãos que coordenam. Como a escolha pelo repertório 

musical, no contexto de Xerém, em muitos casos, não é tratada como prioridade, observam-se 

incoerências com os regimentos propostos. 
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O século XXI tem demonstrado que há maior facilidade de comunicação entre as 

pessoas, além da possibilidade de ascensão socioeconômica advinda do neoliberalismo. 

Deste modo, ao passo que a liberdade do sujeito
154

 é impulsionada por um viés 

econômico, em outras instâncias é suprimida. Um exemplo seria o papel que as 

instituições religiosas exercem na sociedade, resgatando a tese de Weber (2005) a 

respeito do desencantamento do mundo. Ou seja, a complexidade do novo século, 

enaltecida pelos enquadramentos religiosos presentes em minha análise, põe em cheque 

as ideias que definem a insignificância de tais atividades atualmente, tendo em vista a 

ascensão da razão. Neste sentido, a relação do homem com o sobrenatural 

(transcendente), em um primeiro momento, poderia ser compreendida como um 

caminho buscado por muitos, e, posteriormente, esta função seria transferida para a 

razão, evidenciada no desencantamento do mundo.
155

 

Contudo, não só no contexto católico, mas em muitas formas de religiosidade 

presente em Xerém, ocorre um processo que dilui estes dois anteriores, numa espécie de 

reencantamento do mundo, entretanto, com múltiplas razões (VERONESE; LACERDA, 

2011).
156

 Como este movimento ganha maior aceitação em organizações que priorizam 

certa autonomia e imediatismo no contato com o sobrenatural (sem desmerecer o 

racionalismo contemporâneo) como é o caso de instituições pentecostais e 

neopentecostais, juntamente com algumas práticas religiosas afro-brasileiras,
157

 estas 

são as mais procuradas e crescem em número de adeptos, que, em sua maioria não são 

apenas passageiros, acabam integrando o corpo destas entidades religiosas como 

“membros” fixos. 

Ao desenvolver seu argumento o sacerdote católico afirma que 

 

Pe. Lucio: Houve uma época em que a Igreja Católica quis se 

estruturar de uma maneira mais sistemática, pra não perder todas as 

expressões que estavam surgindo com um [formato de] canto. Tipo 

uma liturgia, chamada de canto gregoriano, a partir do nome do papa 

Gregório, que foi aquele, justamente, que fez uma grande reforma na 
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 Esse sujeito apresenta a liberdade e a pertença conectadas às tradições culturais. Segundo Touraine, 

“Sujeito é ao mesmo tempo liberdade e memória” (TOURAINE, 1994: 332)  
155

 Porém, vale destacar que isso não impede que os dois processos possam ter ocorrido simultaneamente, 

dependendo do contexto analisado.  
156

Esta “posição relativista aponta para a descrença em soluções oriundas dos discursos universalizantes, 

como a religião ou a razão. Esse modo de estar pós-moderno abre mão dos discursos totais” 

(VERONESE; LACERDA, 2011: 420). 
157

 A partir de um censo preliminar realizado pelo grupo de estudos TC (ver cap. 3) e de observações 

empíricas pelo distrito, no contexto de Xerém observei que menos de 10% praticam religiões afro-

brasileiras, ou se declaram como tal, fato que não elimina a hipótese de procura por serviços mágicos por 

cristãos nas diferentes casas-de-santo presentes na região. 
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igreja, em especial na liturgia. Era muito mais que um simples canto. 

Hoje pra quem conhece um pouquinho o canto gregoriano, [observa 

que] os cantos que a gente canta, feitos na igreja católica, são pouco 

em comparação [com o praticado no período do papa Gregório], visto 

que o canto gregoriano consegue juntar a questão simbólica, tanto do 

ponto de vista humano, quanto do ponto de vista espiritual, quanto do 

ponto de vista da natureza. Ou seja, a imagem [continha] muito 

significado. Ele era tão simbólico, que qualquer um que entrasse 

dentro da liturgia [sic] já sabia, escutando os cantos, qual era o dia que 

estavam celebrando, o tipo de missa, se era para defunto, crianças, 

qual que era a época – advento, quaresma -. Hoje a gente enche a 

liturgia de um monte de palavras com retalhos que não serve [sic] pra 

nada. Só tiram a atenção do povo. Antigamente ninguém sabia ler e 

escrever. Então você imagina, por exemplo, colocar pinturas. A 

maioria das pinturas das grandes igrejas (e até mesmo a estrutura 

arquitetônica de uma igreja) é [pode ser considerado] uma aula de 

catequese. Porque o povo estava mais acostumado com a realidade 

simbólica, aquilo que nós perdemos hoje (...). Muitas vezes a fala 

estraga o conteúdo de vida, o sentido, que, por si mesmo, somente a 

realidade simbólica, não adianta [sic]. Eu sempre lembro e explico 

para as pessoas o significado de uma rosa para um casal de 

namorados, isso é impossível de expressar. Se alguém quiser explicar 

exatamente o que é uma rosa, ele acaba com o momento. Cria-se 

esperança, mas ao mesmo tempo cria [-se] um laço de relacionamento 

que muitas vezes a palavra só [sic] estraga (TC, 16/4/2015). 

 

Como supracitado, durante a Idade Média (e mesmo séculos depois), uma parte 

considerável da sociedade da Europa Ocidental não tinha acesso às “sagradas 

escrituras” e, mesmo se as tivesse de nada adiantaria, dado que a maioria das pessoas 

possuíam conhecimentos oriundos de tradições orais, nas quais a escrita não fazia parte 

do cotidiano. Após o episódio conhecido como Reforma Protestante, a Igreja Católica 

continuou renovando suas simbologias, entretanto o cristianismo reformado 

(principalmente nas mãos de Lutero e Calvino) apresentou inúmeras outras novidades, 

consideradas heresias pelo papa romano. 

Na Alemanha, com o crescimento da Igreja Luterana, uma dessas mudanças 

esteve ligada à inserção de elementos da música popular dos vilarejos na música sacra. 

Tal técnica tinha como objetivo aproximar o povo da vida religiosa cristã. Ademais, esta 

estratégia era complementada por um discurso menos vertical que o católico (por parte 

dos pastores), próximo à realidade dos moradores do entorno do templo e pela 

democratização ao acesso à Bíblia na língua local. 

A Igreja Calvinista, resistente a tais adaptações, direcionou seu percurso musical 

de forma mais cautelosa. Na concepção de João Calvino, as festas populares, como o 

carnaval, por exemplo, não poderiam ser “recicladas” pela igreja (CUNHA, 2007). 
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Segundo Peter Burke (1999), a partir da “reforma popular na Europa da Idade 

Moderna”, observa-se que os grupos religiosos podem ser considerados motivadores do 

processo de aniquilamento da cultura popular. Nesse contexto, os católicos seriam 

responsáveis pela purificação das festas e os puritanos pela eliminação delas. Todavia, 

quando o protestantismo desembarcou na América este quadro mudou. O “mercado 

religioso” desprezou muitas destas regras, até então invioláveis, como será apresentado 

adiante (seção 2.6) com os movimentos pentecostais e de música gospel. 

Atualmente, grande parte do catolicismo e protestantismo não se afasta de 

práticas seculares, aproximando-se cada vez mais das “coisas mundanas”.
158

 Com 

relação aos evangélicos, ainda vale ressaltar que existem autores que classificaram 

algumas correntes, como apresentado na introdução deste trabalho (CUNHA, 2007; 

BURGESS e McGEE, 1995; FRESTON, 1996; MARIANO, 2014). Portanto, assim 

como no caso das religiões mediúnicas, os evangélicos foram analisados segundo as 

denominações mais presentes no grupo de estudo – batista, wesleyana, presbiteriana e 

assembleia de Deus. 

Até o momento, foram observados (em Xerém) três segmentos de religiões afro-

brasileiras: umbanda, quimbanda e candomblé. Apesar de distintas, estas tem em 

comum a possessão – momento no qual, durante o transe, os participantes incorporam 

(recebem) alguma entidade espiritual (BASTIDE, 1991). Mesmo que representantes da 

quimbanda e candomblé tenham participado do grupo, os primeiros estiveram presentes 

apenas nos primeiros encontros, ainda em 2014. Portanto, como o candomblecista 

continua frequentando o TC, há ênfase nas análises desta forma de religiosidade. 

O candomblé
159

 é uma prática religiosa considerada brasileira
160

 com forte 

influência de princípios africanos (PRANDI, 1999; PARÉS, 2006). Suas bases são 

fundamentadas por premissas de escravos, vindos da África durante a imigração 

forçada, e perpetuada, em um primeiro momento, por seus descendentes, a fim de 
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 Termo bastante empregado nas conversas com adeptos à renovação carismática e entre evangélicos. 

Refere-se a tudo que, aparentemente, não se relaciona com o universo religioso, como por exemplo, 

músicas não cristãs. 
159

 De acordo com Lühning (1990), o termo candomblé é de uso corrente na área linguística da Bahia para 

designar “grupos religiosos caracterizados por um sistema de crenças em divindades, chamados de santos 

ou orixás e associadas ao fenômeno de possessão ou transe místico” (LÜHNING, 1990: 118). 
160

 Luis Nicolau Parés (2006) apresenta, a partir da análise da historiografia da década de 1960 e 1970, 

que o candomblé pode ser compreendido como uma forma de ajudar a enfrentar o infortúnio, no caso a 

escravidão. Porém o candomblé não é uma religião africana, mas ele se formou com base na memória 

trazida por esses africanos traficados, através dos “fragmentos de culturas”, que juntamente com outros, 

criou o candomblé, que é, portanto, fruto dessa pluralidade cultural no Brasil Colônia. 
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reforçar suas identidades,
161

 “daí a organização social e religiosa dos terreiros em certa 

medida enfatizarem a reinvenção da África no Brasil” (SILVA, 2005: 15). Espalhadas 

pelo país, “as casas de culto praticam diferentes modalidades rituais e litúrgicas como: 

candomblé de caboclo, jeje, angola, ketu-nagô, macumba, xangô de Recife, batuque do 

Sul e tambor-de-mina” (FONSECA, 2006: 102). 

Atualmente existem inúmeras pesquisas
162

 a respeito das ramificações 

(nações)
163

 em vista a tornar a pesquisa mais contextual. Neste sentido, como os 

integrantes candomblecistas do TC fazem parte da nação Jeje,
164

 esta será mais 

valorizada ao longo da dissertação. Sobre o termo “nação”, Fonseca (2013) faz algumas 

ressalvas: 

1 – Durante o desembarque dos escravos na costa brasileira, havia um tipo de 

classificação, feita pelos europeus, diferenciando-os por suas origens, desde os 

primeiros desembarques de escravos em território brasileiro.  

 
Entretanto, Língua, comida, indumentária, crença, dança, música e 

religião constituem categorizações qualitativas que nem sempre 

possuíam correspondentes em matrizes étnicas e culturais distintas. 

Assim, naquele momento, o que um grupo poderia chamar de 

“música”, outro denominaria, por exemplo, “reza”; o que para um era 

“comida”, para outro poderia ser “remédio”, e assim por diante 

(FONSECA, 2013: 97). 
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 Outras formas de reforço da identidade negra no Brasil podem ser observadas através das irmandades 

negras (REIS, 1999), como apresenta Francisca Marques (2003) a respeito da Irmandade de Nossa 

Senhora da Boa Morte e do Reinado de Nossa Senhora do Rosário (LUCAS, 2006). Somam-se a isso 

grupos culturais, conforme o exibido por Miranda (2011), como o Grupo de Inculturação Afro 

Descendente Raízes da Terra. 
162

 No campo musical podem ser exploradas Béhague (1994; 1976), Cardoso (2006) e Lühning (1990). 

Todavia, algumas referências “clássicas” são fundamentais para compreender a construção da 

historiografia do candomblé e de outras práticas religiosas de origem africana. Algumas delas podem ser 

vistas em Bastide (1971), Verger (1985), Nina Rodrigues (1935) e Artur Ramos (1935). Segundo Ângela 

Lühning (1990), as diversas pesquisas realizadas nos cinquenta anos passados podem ser resumidas em 

três características básicas: 1 – “As primeiras gravações foram realizadas em estúdios improvisados; 2 - 

Som musical entendido como qualquer outro objeto da ciência; 3 - Análise de parâmetros que atingem 

apenas as “estruturas internas” da música”. (LÜHNING, 1990: 115) 
163

 O termo nação foi utilizado pelos portugueses para diferenciar os diversos grupos étnicos de escravos 

que chegaram ao Brasil, todavia, essa classificação foi agregada pelos africanos. Mesmo com a 

diminuição do tráfico de escravos no século XIX, as distinções étnicas (de nações) que os senhores 

faziam “deixaram de ser operacionais para a classe senhorial”, “persistiram entre os africanos e seus 

descendentes crioulos no âmbito de suas redes de solidariedade familiar e, sobretudo, de práticas 

religiosas” (PARÉS, 2006). 
164

 O que é chamado de nação Jeje (“djèdjè”), é o candomblé formado pelos povos fons, vindo da região 

de Daomé e pelos povos mahins. Jeje era utilizado de forma pejorativa pelos yorubás, fazendo referência 

a pessoas que habitavam o leste, porque os mahins eram uma tribo do lado leste e Saluvá ou Savalu eram 

povos do lado sul. Fonseca (2013) complementa, exemplificando a acepção do termo Nagô, que 

significava “sujo”, “piolhento”, vindo de Ànàgó da língua fon, que era como os Jeje do antigo Reino do 

Daomé chamavam parte dos grupos iorubafones. 
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2 – Generalização das etnias africanas em bantos e sudaneses, por suas características 

linguísticas. 

 

Os sudaneses predominam na faixa central do atual mapa geopolítico 

africano, indo da Etiópia à Nigéria e Benin, passando pelo Tchad. Os 

bantos, por sua vez, espalham-se pela faixa meridional africana, indo 

praticamente até a parte sul do continente. Porém, para fins de 

reflexão e análise, esta é uma classificação de abrangência 

exageradamente ampla e que engloba variadas etnias, induzindo a 

generalizações precipitadas e muitas vezes equivocada (FONSECA, 

2013: 97). 

 

3 – O termo nação, com o tempo, perdeu sua conotação política para um conceito 

puramente teológico, fato que pode ser um componente nas transformações 

ocorridas com a disseminação dos candomblés da Bahia para o resto do Brasil. 

De acordo com Prandi (1991) o modelo jeje-nagô é aquele que passará a 

representar o modelo típico de Candomblé no Brasil, e suas casas mais antigas, o 

paradigma.  Para os interlocutores candomblecistas, o Jeje apresenta algumas 

particularidades com relação às outras nações, como, por exemplo, a utilização de 

termos diferentes de outras nações para designar a mesma situação ou elemento. É o que 

acontece com o orixá, ou santo, que no Jeje é vodun e abiã, arruretê. Além disso, toda a 

cerimônia é em fon, bem como suas cantigas, por isso, é preciso entender que não foi 

uma cultura africana que atravessou o Atlântico, mas várias (FREYRE, 2003). Desta 

forma, os voduns (orixás) podem ter outros significados ou nomes, dependendo da 

nação em questão, como apresenta Prandi ao descrever os orixás mais cultuados no 

Brasil: 

 

Xangô. Foi rei de Oió; é orixá evemérico. Deus do trovão e da justiça, 

protege os advogados, burocratas e juízes. Usa roupa branca e 

vermelha, e coroa na cabeça, pois é rei. Seu fio de contas se faz com 

essas cores, alternadas. Dança com o machado duplo na mão (oxé) e é 

dono de um instrumento musical usado só para ele: o xere, chocalho 

de latão. Seus bichos favoritos são o carneiro, o cágado e as aves galo 

e pato. Adora quiabo com camarão seco e dendê, além de arroz, feijão 

e farofa. A quarta-feira é o seu dia. Sincretizado com São Jerônimo, 

Santo Antônio, São João e São Pedro. Suas qualidades no queto são: 

Airá (o Xangô branco), Alacorô, Aganju, Afonjá , Dadá, Ogodô, 

Ocacossô, Balu, Inquil , Ossi, Igbon e Olugbé; no Jeje, Badé, 

Queviossô e Zamadono; no angola, Zázi, Inzázi, Luango e Quibuco. 

Sua saudação, Cauô Cabieci (PRANDI, 1991: 130)! 
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Diferentemente da umbanda, o candomblé realizou menos sincretismos com 

relação ao cristianismo. Embora existam diversos tipos de “candomblés” (atualmente), a 

maioria cultua orixás e voduns, ou seja, elementos da natureza, segundo a mitologia 

africana. Ela recebe o rótulo de afro-brasileira, por causa de algumas adaptações na sua 

formação. Primeiro, por ser constituída no Brasil. Segundo, por possuir elementos da 

cultura cristã, como é o caso da quaresma.
165

 Além, do sincretismo, outros elementos 

dificultam o estudo do candomblé, como apresenta Vagner Gonçalves da Silva (2005): 

 Autonomia dos terreiros – apesar das casas possuírem pontos em comum, e a 

hierarquia ser bastante rígida, cada yalorixá ou babalorixá é a autoridade máxima de sua 

comunidade. 

 A oralidade – diferente do cristianismo ou islamismo, toda liturgia e segredos 

desta prática religiosa é transmitida através da fala. Todavia, atualmente, com a 

diversidade de pesquisas a respeito do tema, alguns “mistérios” da religião se tornaram 

públicos.  

 A visão preconceituosa dos primeiros relatos – muitos documentos primários a 

respeito de práticas religiosas de origem africana são carregados de estereótipos, que 

apresentam os cultos e seus adeptos, de forma exótica, ou a partir de um ponto de vista 

cristão, no qual representam “magia negra” ou “apologia ao mal”. Soma-se a isso a 

visão de alguns evolucionistas (e suas releituras), que defendem que as religiões que 

devem ser consideradas mais atrasadas são aquelas baseadas em magia (SILVA, 2007). 

O início do século XX foi marcado por repressões aos cultos de origem africana, 

porém, a partir das décadas de 1960 e 70, estas práticas passaram a ser menos 

reprimidas. Um dos motivos pode ser atribuído à popularidade de muitos líderes 

religiosos, como Mãe Menininha na Bahia e Joãozinho da Goméia no Rio de Janeiro 

(PRANDI, 1991). O último, que veio da Bahia e fundou um terreiro em Duque de 

Caxias, ficou famoso por sua ligação com as escolas de samba, através da indumentária 

e porque “jogava” para diversas personalidades do meio artístico e político. 

A música do candomblé vem sendo estudada a fundo por diversos 

pesquisadores, podendo provocar descontentamento de lideranças mais tradicionais, que 

privilegiam o segredo e temem a banalidade e a pasteurização desta prática religiosa. 

Entretanto, um número crescente de estudos pode auxiliar para que diminuam os 

preconceitos sobre esta forma de religiosidade no Brasil. Mesmo porque, o candomblé, 
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 Alguns terreiros que fecham por causa da quaresma realizam o Lorogun, uma festa de encerramento 

das atividades do local, assim como também foi observado no estudo de Almeida (2013). 
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bem como, outras religiões de matriz africana, é base de diversos estilos musicais 

originados no país, mesmo que não receba o reconhecimento devido. Em concordância 

religiosa com Suzel Reily (2002), percebe-se que o estudo da música brasileira pode 

contribuir no conhecimento de elementos formadores do Brasil, além de acudir para a 

solução de seus problemas. Neste caso, a análise plural da música religiosa, seria um 

dos instrumentos para o combate à intolerância religiosa, através do diálogo inter-

religioso. 

Ainda no contexto musical do candomblé, foi constatado que a música 

ritualística (ligada à dança e outros fatores) também pode ser “consumida” fora dos 

terreiros através da indústria fonográfica.
166

 Um grupo famoso que realiza gravações é o 

Ofá Odum Orím. Seu CD de 2000, intitulado Festa da Música, possui releituras em 

ótima qualidade de gravação, bastante distinto dos materiais de coleta folclóricos, 

podendo se encaixar aos moldes do mercado fonográfico brasileiro, salvo os 

preconceitos que recaem sobre as temáticas dos textos. Ao mesclar instrumentos típicos 

da cultura do candomblé, com outros considerados fora do contexto, como o violão, por 

exemplo, ao passo que este grupo se distancia da tradição, também aproxima um 

público (des) familiarizado com a linguagem, dado que, além da interpretação precisa 

da cantora do terreiro do Cantóis (o álbum também é interpretado por outras vozes), o 

idioma não é o português. Posto isto, o entendimento sobre a música dessa prática 

religiosa não se restringe à casa de culto. 

Lapassade e Luz (1972) demonstram que a quimbanda estaria oculta, em parte 

por um “cercamento” atinente à discriminação social e cultural dos seus elementos mais 

“negros” e valorização dos elementos mais “brancos”. Em parte, apareceria como 

interlocutora das raízes históricas da espiritualidade. A quimbanda, entendida como 

ramificação da umbanda (linha negra ou magia negra), é identificada por alguns como o 

lado esquerdo desta, ou seja, uma prática possui todo conhecimento do mundo astral, 

inclusive da magia negra, e, que pode ajudar a fazer o bem.
167

 Conforme a apresentação 

do participante quimbandeiro, esta prática religiosa pode ser considerada uma volta às 

origens africanas mais antigas, assemelhando-se ao xamanismo, que tem seu panteão de 

deuses entendidos como pessoas que habitaram na terra. 
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 Joãozinho da Goméia também buscou divulgar – popularizar - a música do candomblé (Angola) 

através da indústria fonográfica. 
167

 A fronteira entre o bem e o mal não é tão nítida no universo afro-brasileiro, uma vez que o 

entendimento de dualidades não pode ser compreendido aos olhares ocidentais do cristianismo. 
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Quimbandeiro: (...) a quimbanda (...) é um culto mais primitivo, o 

xamanismo, o culto praticado pelos primeiros africanos. Bem antes 

dessa coisa, vamos pegar, assim, da pré-história, onde um primeiro 

médium foi ajudado por uma entidade e resolveu homenagear e 

agradecer essa entidade através de comida, porque a coisa mais 

importante que havia na época, que demonstrava poder ou presente 

que alguém poderia dar, (...) antes mesmo das indústrias, era a 

comida, porque os caras não lutavam pela sobrevivência o tempo todo. 

Então a característica da quimbanda é que nos remete a isso tudo. Ela 

é um padrão universal, porque onde quer que alguém cultue dentro 

dessas características, assim, você tem um médium que recebe um 

espírito, que atende dentro dessas necessidades, ele é visto dentro da 

sua região. Então a quimbanda, quando ela entra no Brasil, ela começa 

a ser identificada como o xamanismo, a pajelança, que já tem no 

Brasil, que é o catimbó. (...) Os quimbandeiros tem uma outra forma 

de ver as próprias entidades (...). Dentro do candomblé, por exemplo, 

você vê que a entidade é um ser espiritual, que nunca viveu na terra, 

semelhante aos anjos.  “Eu vou a terra, mas na verdade eu não desci 

um ser humano”. E dentro da quimbanda, nós já vemos os orixás, as 

entidades, como seres ancestrais. O cultua [mos] como aqueles que 

realmente já existiram (TC, 24/10/2014). 

 

A partir desta proposição, observa-se outra definição desta prática religiosa. 

Segundo o quimbandeiro, a conexão com a umbanda está presente apenas no culto aos 

orixás (de forma diferente), podendo ser considerada uma prática religiosa exportada da 

África, anterior à colonização europeia, mas, que chegou ao Brasil e sofreu adaptações, 

devido ao contexto no qual estava inserida. Em vista disso, também pode ser entendida 

como autônoma, uma vez que suas atividades distinguem-se do candomblé e da 

umbanda. Em busca na literatura acadêmica, observou-se que Exu e Pombagira 

possuem destaque neste contexto religioso. Exu
168

 é o orixá que personifica a vida em 

movimento, ele é o mensageiro entre os deuses (PRANDI, 2001a) e dos deuses com os 

homens (e vice-versa). No Brasil, Exu ganhou uma “versão feminina” que é a 

Pombagira, bastante reverenciada na quimbanda.  

Um símbolo que unem católicos e protestantes é a Bíblia, que, mesmo contendo 

traduções e seleção de livros distintos,
169

 é utilizada pelas duas ramificações do 

cristianismo. Seguindo este raciocínio, alguns teóricos atribuem funções diferentes ao 

livro sagrado dos cristãos. Um deles é Ricardo Mariano, que debate a utilização deste 
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 De acordo com Reginaldo Prandi, existem várias qualidades de Exu. Ele explica através da 

comparação com diversos adjetivos que Maria possui para os cristãos. Nossa Senhora Aparecida, Virgem 

de Guadalupe, Maria de Nazaré, entre outras (PRANDI, 1991). 
169

 A Bíblia evangélica tem 66 livros, enquanto que a Bíblia católica, sete a mais. Estes são: Tobias, 

Judite, I Macabeus, II Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Estes livros foram considerados 

pelos judeus da palestina como não sendo inspirados pelo Espírito Santo e por isto os evangélicos os 

rejeitam como parte da Bíblia. 
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material, feito pela Igreja Universal do Reino de Deus, na qual, além de apresentar uma 

interpretação bastante peculiar, é utilizada, muito mais como elemento simbólico 

(mágico), do que como material de estudo (MARIANO, 2014). 

Diferenças à parte, a Bíblia é a principal
170

 fonte de confirmação dos episódios 

que estruturam a fé dos cristãos. Mesmo contestada por muitos críticos - se contradiz 

em diversos momentos - ela pode ser compreendida como matéria prima de inúmeras 

obras musicais, desde a institucionalização do cristianismo. Contudo, há um 

distanciamento da referência aos textos bíblicos (explícitos) em muitas composições 

cristãs atuais.
171

 Estas são substituídas por experiências íntimas com Deus, que, ainda 

que se citem passagens bíblicas, apresentam interpretações bastante singulares. 

Entretanto, a Bíblia contém um livro de Salmos – este possui recomendações do 

Vaticano para que sejam cantados, não lidos – que pode ser considerado uma das partes 

mais exploradas da Bíblia como referência para a construção do repertório cristão. 

As religiões de matriz africana no Brasil não estruturam sua fé a partir de um 

livro. A ancestralidade (através da tradição oral e dos ensinamentos, frutos de 

experiências espirituais) possui maior importância. À vista disso, manter a tradição oral 

num espaço e tempo (Brasil, século XXI) diferentes do quadro encontrado na 

África/Brasil entre os séculos XV e XIX – período no qual ocorreu a maior imigração 

forçada– pode colaborar para o processo de dependência da escrita.  

Candomblecistas do TC afirmam que a oralidade é primordial nesta prática 

religiosa, ou seja, a experiência espiritual, aliada aos preceitos realizados ao longo da 

vivência religiosa, se sobrepõe a qualquer obra escrita. Todavia, não são contrários ao 

aprofundamento, através da literatura “científica”, sobre suas práticas religiosas. Um 

dos exemplos foi observado quando realizamos uma visita a um grupo de estudos sobre 

candomblé, por intermédio da participante candomblecista do TC.  

Esta visita externa foi realizada por dois católicos e uma candomblecista. 

Tratou-se de uma palestra realizada em um centro de candomblé na zona norte da 

cidade do Rio de Janeiro, a respeito da utilização da folha nesta prática religiosa. O 
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 Refiro-me a elementos de estudo. Entretanto, milagres, sensações, dentre outras manifestações, 

também podem comprovar a fé das pessoas. 
171

 Algumas das primeiras gerações de compositores musicais do cristianismo brasileiro também 

apresentavam distanciamento da Bíblia, porém, em outra direção. Atualmente, a “fuga” dos textos 

destina-se às experiências individuais com Deus. Outrora, a ênfase estava pautada em questões sociais, na 

luta contra a desigualdade social, tanto no catolicismo, quanto no protestantismo. Todavia, não 

pretendemos fazer juízo de valor de época, apenas apresentar as características mais marcantes da 

contemporaneidade em comparação com outros momentos, como será apresentado (no caso do 

catolicismo) durante a análise dos repertórios no capítulo 3. 
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expositor, bem como as pessoas que participaram fazendo questionamentos citaram 

diversas literaturas (inclusive utilizadas nesta dissertação, como por exemplo, Reginaldo 

Prandi). Entretanto, a experiência de visitar outro espaço em grupo ocorreu apenas em 

mais duas ocasiões, quando dois católicos foram a um encontro de um grupo de jovens 

da igreja Wesleyana em Xerém e a uma palestra sobre depressão no centro espírita 

kardecista presente da mesma localidade. Destaca-se que o estudo acerca de outras 

práticas religiosas, durante o período analisado, ficou restrito às exposições verbais 

dentro do local de encontros, não havendo ocasiões em que houvesse investigações in 

loco. 

Retomando a questão da oralidade, observou-se que através do diálogo, o grupo 

de estudos busca enriquecer as possibilidades de esclarecimentos a respeito do 

funcionamento de suas (e outras, porém em menor escala) ideologias religiosas, 

apresentando, por exemplo, as modificações existentes ao longo do tempo e o contexto 

no qual o templo está inserido, podendo gerar mudança estrutural em algumas práticas. 

Ao comentar sobre disputas internas dentro do candomblé, Prandi (1991) apresenta um 

pouco da relação dos terreiros com a literatura acadêmica, a qual ele considera, segundo 

seus interlocutores, importante para legitimar as manifestações religiosas afro-

brasileiras, além de servir como referência para os praticantes. Isto ocorre porque, além 

dos ensinamentos através da oralidade, pode-se aprender a partir das pesquisas sobre o 

tema. 

 

Diferentes casas se freqüentam mutuamente; outras são inimigas de 

morte — nunca definitivamente. A um candomblé se tem que ir com 

muito tato: quem está de bem com quem? — é sempre preciso saber. 

A competição é grande, aberta e clara. Não dispondo de textos escritos 

sagrados, nem de ordenamento ritual de consenso, o candomblé 

encontra forma peculiar de estruturar-se basicamente como prática que 

se orienta por regras mínimas: o controle através das redes informais 

de comunicação, a fofoca, o diz-que-diz, o jogar verde para colher 

maduro. Tudo se sabe nos meios do candomblé. Bastide e outros 

estudiosos do candomblé baiano viram nisto indícios de desagregação.  

(...) 

Tia Nilzete, mãe-de-santo do terreiro baiano Axé de Oxumarê, de 

longa tradição nos registros acadêmicos, durante um axexê em São 

Paulo, num momento em que um ogã tentava convencê-la a não nos 

contar nada, nada, nada que nos pudesse “passar fundamento”, foi 

muito clara: “Eu gosto de intelectual. Eles sabem inglês e podem ler 

os livros que a gente não pode e lá tem muita coisa... E é muito bom 

escrever tudo, pra não perder.” 

Essa idéia de que em algum lugar tem coisa escrita leva, também, a 

uma reação contrária: a de que o que está escrito não presta. Mas é 
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comum um pai-de-santo dizer que herdou de sua mãe-de-santo 

cadernos que mantém secretíssimos. Nas disputas pela sucessão no 

terreiro Aché Ilê Oba, disse-nos Mãe Sílvia que um dos problemas foi 

que uma parte dos cadernos de Pai Caio tinha ficado com ela e a outra, 

com outro membro do terreiro: uma divisão do axé. Só que em grande 

parcela os pais-de-santo não são alfabetizados, de modo que tudo tem 

que ser passado oralmente — no roncó. O roncó é fundamental, pois 

ali se realizam as cerimônias secretas. Já ouvi muito essa história: 

“Fulano de tal vem aqui, dá equê (falso transe) só para ser desvirado 

(ato de fazer voltar à consciência) no roncó e ver o que tem lá. Da 

próxima vez, desvira ele na cozinha” (PRANDI, 1991: 224). 

 

 

Ao visitar esta temática o autor expõe outra escritura considerada “sagrada”: as 

anotações. Apesar de se aproximar, em alguns momentos, com os materiais 

psicografados do kardecismo, esses “cadernos” são fruto de décadas de experiência 

dentro do contexto religioso. Assim, estes escritos estão ligados ao sobrenatural, e são 

frutos de memórias vivenciadas por babalorixás e yalorixás e que necessitaram ser 

anotadas.  

 

Em Cuba há uma longa tradição de cadernos manuscritos, os pataquis. 

Em Santiago de Cuba, foi com muita emoção que um idoso babalaô 

me chamou para dentro do quarto em que mantinha os seus santos, 

para mostrar-me seu maior tesouro: um velhíssimo e muito 

manuseado pataqui. Eu poderia copiá-lo, se pudesse pagar o preço 

justo e se assim fosse autorizado pelo jogo oracular. Esta segunda 

condição está sempre presente em qualquer troca no candomblé. O 

pai-de-santo evita tomar decisões, dar ordens por sua boca, de sua 

vontade. É preciso jogar os búzios, o obi, ouvir o orixá da casa ou do 

iniciado, desvendar os mistérios do odu (PRANDI, 1991: 226). 

 

Diante deste pequeno quadro, observa-se que enquanto segmentos das religiões 

afro-brasileiras se interessam por registros de sua história,
172

 parte do cristianismo 

(algumas religiões neopentecostais) caminha em direção oposta, ao dar mais valor a 

experiências místicas de contato direto com Deus, de forma imediatista, reproduzindo 

falas, do livro sagrado
173

 que seguem. 

Também é comum, tanto no cristianismo quanto nas religiões de matriz africana, 

homenagear personagens importantes, como deuses, santos, orixás e entidades. Diversas 

produções musicais são realizadas, a fim de enaltecer uma figura que tenha sido 
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 Estão sendo construídos a partir da valorização de personagens importantes para a memória (como os 

primeiros terreiros e os líderes mais conhecidos), que, não por acaso são reverenciados. 
173

 De acordo com Mariano (2014) e Passos (2005), a bíblia é considerada um dos símbolos “mágicos” 

em algumas religiões neopentecostais. 
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importante. Entre os casos mais notórios, no Brasil, pode-se observar São Francisco de 

Assis, no catolicismo, que tem sua figura divulgada através de canções, baseadas na 

forma que ele encontrou de orar, ao exemplo do que acontece com a “Oração de São 

Francisco”, que é entoada de diferentes formas.  

Em visita a um centro espírita de Xerém
174

 (ao final de uma palestra), uma 

destas versões, foi apresentada para que todos refletissem antes de encerrar a seção.
175

 

Ainda que o kardecismo possua diversos elementos sincréticos com o catolicismo, 

destaca-se que São Francisco (no que se refere à caridade) representa um dos pilares do 

espiritismo fundado por Alan Kardec, também praticado no catolicismo. Ou seja, a 

premissa de Francisco, “é dando que se recebe”, é bastante propagada, seja na escolha 

do Papa de pregar os ensinamentos e escolher o nome de Francisco, ou nas diversas 

obras de caridade kardecistas.
176

 

 

Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz.  

Onde houver ódio que eu leve o amor 

Onde houver ofensa que eu leve o perdão 

Onde houver discórdia que eu leve a união 

Onde houver dúvidas que eu leve a fé 

Onde houver erro que eu leve a verdade 

Onde houver desespero que eu leve a esperança 

Onde houver discórdia que eu leve a alegria 

Onde houver trevas que eu leve a luz. 

          Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado,  

compreender que ser compreendido, amar que ser amado.  

Pois é dando, que se recebe, é perdoando que se é perdoado e  

é morrendo que se vive para a vida eterna (FAIXA 1). 

 

No panteão afro-brasileiro uma personagem notória é Iemanjá. Cultuada nas 

diversas ramificações das religiões de matriz africana, ela é homenageada, inclusive em 

países na qual a umbanda foi “exportada”, como é o caso do Uruguai, que tem as ruas 

de Montevidéu lotadas, na beira do Rio da Prata (FRIGERIO, 2015),
177

 para 

homenagear a Rainha do Mar. 
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 Centro Espírita Ismael. 
175

 Durante outras visitas de campo ao mesmo centro espírita observei que esta é uma prática comum. 

Durante uma palestra (normalmente ao final) coloca-se um vídeo (com música e imagens) para reflexão. 

Estes podem conter textos e música instrumental, como fundo musical, ou uma música. 
176

 Apesar do centro espírita de Xerém ainda não realizar obras sociais em seu espaço, a maioria dos que 

compõe o espaço o fazem em outros locais, como por exemplo, o Lar dos Velhos de São Bento (Duque de 

Caxias). 
177

 A partir da fala do autor, no Uruguai, os evangélicos tomaram como inimigos os umbandistas, e 

destaca como um dos fatores de conflito a grandiosidade da festa de Iemanjá. 
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Iemanjá, a então Deusa do rio Níger, no “Novo Mundo, tomou o lugar de 

Olocum (o orixá do mar na África) e ficou sendo a dona dos mares e oceanos” 

(PRANDI, 1991: 124). Chamada de Abê e Aziri na nação Jeje do candomblé, essa 

figura recebe diversas homenagens no campo musical afro-religioso e na música 

brasileira. Diferentemente da “Oração de São Francisco”, as homenagens a Iemanjá 

(dentro da tradição religiosa afro-brasileira) demonstram maior liberdade textual (a 

mesma temática pode ser observada por diferentes ângulos), como podem ser 

observados nos dois pontos
178

 que se seguem, “Eram duas ventarolas” e “Iemanjá eu fui 

pra beira da praia”. 

 

Eram duas ventarolas. Duas ventarolas ventando no ar  

Eram duas ventarolas. Duas ventarolas ventando no ar 

Uma era Iansã, Ieparrê, a outra era Iemanjá, adoceáh (FAIXA 2). 

______________________________________ 

Eu fui na beira da praia pra ver o balanço do mar 

Eu vi um retrato na areia me lembrei da sereia, comecei a chamar 

Oh Janaína vem ver. Oh Janaína vem cá 

Receber suas flores que venho lhe ofertar (FAIXA 3). 

 

 A partir da literatura acadêmica sobre religiosidades e das ideias destacadas 

pelos componentes do TC, observou-se que a palavra música é pouco utilizada durante 

os rituais. Foram verificadas diferentes formas de nomear este termo tão complexo, que, 

dependendo da cultura, pode significar mais do que algo “puramente” sonoro. 

No candomblé, dois nomes são mais comuns: cantiga
179

 e toque. O primeiro, em 

termos gerais, refere-se à música cantada (que contenha vozes). Pode estar com, ou sem 

a presença de acompanhamento instrumental. O segundo (toque), possui dois 

significados: música instrumental - composto normalmente por atabaques,
180

 agogô
181

 e 
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 Nome dado à música que utiliza voz (cantada) na umbanda. Interlocutores fora do grupo de estudos 

relataram que as duas categorias mais conhecidas dos pontos são os “de raiz” (trazidos diretamente pelas 

entidades incorporadas ou por meio de médiuns) e os pontos compostos por adeptos ou simpatizantes da 

umbanda. Outra observação é que existem os pontos (apenas instrumentais), e os pontos cantados (com 

letra). 
179

 Embora não relatado por participantes do grupo de estudos, em estudo de campo, observou-se que na 

umbanda e quimbanda, a expressão “ponto” é usada para designar as músicas que utilizavam voz e 

instrumentos. 
180

 Também chamado de “couro” por muitos candomblecistas, este instrumento é de origem africana, feito 

de madeira, na parte superior do instrumento é colocado o couro de boi. Muito usado em capoeira e 

rituais de candomblés e umbandas em todo o Brasil. 
181

 Instrumento de origem africana composto por uma alça de metal com um cone metálico em cada uma 

das pontas; estes cones são de tamanhos diferentes, portanto produzindo sons diferentes. Para tocar 

segura-se a alça de metal com uma das mãos e bate-se com uma baqueta. No Jeje é chamado de “gã”. 
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xequerê
182

 - e maneira de se reportar a alguma festa (xirê). Por exemplo: “vai haver um 

toque lá em casa em homenagem a Xangô, veja se aparece”.  

Com relação à música instrumental, Cardoso (2006) evidencia que alguns 

toques, puramente instrumentais, possuem relação direta com a dança, que é 

consequência de uma incorporação do orixá (vodun) para o qual é feita a homenagem. 

Um exemplo é o Adarrum, toque utilizado para a possessão inicial do ritual.
183

 Tanto o 

toque como a cantiga, ou seja, todo o conjunto que forma o trabalho acústico das casas 

de candomblé (em seu contexto original), são funcionais, como aponta Béhague (1976). 

 

Em toda cerimônia, pública ou privada, a música desempenha um 

papel primordial, já que o culto não seria possível sem ela. As funções 

musicais são várias, sendo a mais generalizada a de chamar os orixás e 

favorecer sua presença entre os presentes. Essa função se assinala em 

cerimônias sociais, funerais, de purificação, iniciação ou comunhão. O 

menor ato litúrgico é acompanhado de cantigas rituais ou música de 

percussão, constituindo, portanto, um repert6rio muito extenso. 

A inicianda deve aprender a identificar os toques de atabaques e as 

cantigas especiais do santo da casa com que está associada. Deve 

também saber o repertório do seu próprio orixá, não só de acordo com 

a tradição de sua nação mas também com a das outras nações. 

Ademais, deve conhecer os toques e as cantigas para todos os orixás 

(e às vezes caboclos), pois do contrário sua participação nas 

cerimônias não seria possível. A chegada do orixá entre os mortais é 

assinalada por cantigas de saudação apropriadas, todas numa 

seqüência lógica. Depois de encobrir os santos com sua devida 

vestimenta o pai de santo, um ogan ou alabê, entoa uma cantiga 

especial, convidando-os a entrar no barracão. Um por um, cada orixá 

dança, acompanhado por toques especiais e por uma série de cantigas 

(de acordo com a tradição Ketu de três a sete cantigas para cada um) 

(BÉHAGUE, 1976: 131). 

 

Foi observado, durante a transcrição dos encontros do TC, que uma festa pode 

ser composta por aproximadamente quatorze cantigas pra cada orixá, o que totalizaria 

mais de cem cantigas em apenas um toque (evento), como também atestam Fonseca 

(2001) e Lühning (2015). 
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 Também escrito como Shekere, tal como o Afoxé, o tradicional é feito com cabaças e tem contas 

trançadas à sua volta amarradas com cordas ou fios. Os xequerês normalmente são maiores do que os 

afoxés e produzem um som mais forte – especialmente no tom grave obtido com a palma da mão tocando 

o maior lado da cabaça. Ele é tradicional do continente africano. De acordo com as observações de 

Lühning (1990), a música do candomblé, tanto a das nações Nagô-Ketu e Jeje, quanto das nações de 

Angola e de Caboclo – se constitui de toque de três atabaques com um agogô. Entretanto, através da fala 

da participante candomblecista o xequerê também é bastante comum. 
183

 Segundo o participante candomblecista a Avamunha também é um toque de possessão com 

características parecidas. 
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No protestantismo estes nomes podem variar entre hino, louvor e canção. A 

expressão mais antiga é hino. É chamado deste modo porque são músicas oriundas dos 

“hinários”, que são livros base para as liturgias dos cultos.
184

 O termo canção
185

 

perdurou durante bastante tempo entre as décadas de 1960/1970 e 1990, até ser 

substituído, por intermédio da cultura gospel (detentora de um linguajar específico) a 

fim de distanciar-se do vocabulário “do mundo” (EWALD, 2010; CUNHA, 2007). Por 

isso, música, canto e hino, estão sendo substituídos pelo termo louvor, da mesma 

maneira que cantar ou tocar, por ministrar (CUNHA, 2007). 

No meio católico foram relatados os seguintes nomes: canto, cântico
186

 e hino. 

Porém, estes três termos podem não ser utilizados pelos mesmos agentes. Canto pode 

ser considerado uma forma mais generalizada, utilizada pela maioria, inclusive, em 

situações nas quais não se utiliza o livro de cantos
187

 ou um projetor (data show) para 

que todos tenham em mãos as letras das músicas. Em algumas missas comemorativas, 

por exemplo, utiliza-se a folha de cantos.
188

  

Cântico é um termo empregado por pessoas mais idosas na comunidade. Ele 

também pode estar relacionado aos documentos de diretrizes anteriores à década de 

1980, na qual “música” recebia este nome. O termo hino está ligado, principalmente aos 

participantes do movimento da Renovação Carismática Católica (RCC), que, por 

similaridades com o pentecostalismo na questão musical, adotaram este nome, mas 

também foram encontradas pessoas que empregaram a palavra louvor. 
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 O primeiro hinário foi “Salmos e Hinos” em 1861. O segundo, “Hinos e cânticos”, em 1876. 

Tratavam-se de traduções dos hinários europeus e norte-americanos (DOLGHIE, 2002; KEITH, 1960). 

As igrejas denominadas protestantes Históricas de Missão (CUNHA, 2007), por exemplo, foram pioneiras 

no uso desse material no Brasil. Com o tempo surgiram algumas variantes para esses livros-guias, como 

por exemplo, o livro do “Cantor Cristão”
184

 (batista) e a “Harpa Cristã” (assembleia de Deus). Destaca-se 

que a congregação cristã do Brasil, além de utilizar o hinário, é fiel à instrumentação desde seu 

surgimento no Brasil, contando com orquestras de cordas e sopros, podendo ser acompanhadas por um 

órgão. 
185

 Segundo Ewald, nos hinários e cada vez mais nas recorrentes coletâneas de cânticos chamadas 

cancioneiros, palavras como “nova canção”, “novo som”, “cântico novo”, “terra”, “povo” dão forma a 

uma nova poética numa afirmação de nacionalismo e contemporaneidade. O termo “canção” e não mais 

necessariamente “hino”, passa a ser recorrente (EWALD, 2010: 183-184). 
186

 Embora usual no catolicismo, também pode ser observado na literatura protestante para denominar 

peças de hinários a partir do século XX, que poderiam receber o nome genérico de Cânticos 

Evangelísticos (EWALD, 2010). 
187

 Copilado de músicas que, normalmente são utilizadas na liturgia. O ministro ou padre anuncia o 

número e as pessoas acompanham a partir desse livro. Algumas igrejas disponibilizam para todos os 

membros, outras, não. Neste caso, os participantes levam o livro de casa, porém, através da compra. O 

mais usual são as edições do livro intitulado Louvemos ao Senhor. 
188

 Folhas distribuídas com as músicas que serão executadas no decorrer da cerimônia. Percebe-se que 

nestes dois materiais destinados a participação coletiva, no momento em que há música, os fiéis utilizam 

o vocábulo “canto”. Em harmonia com falas de interlocutores, o livro e a folha de cantos estão caindo em 

desuso pelas comunidades que disponibilizam de projetores. Todavia, ainda é minoria na realidade de 

Xerém. 
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A pesquisa constatou que todos os enquadramentos religiosos analisados (tanto 

na visão acadêmica quanto nas vozes dos interlocutores) também usam o termo música, 

porém, em menor frequência. Além disso, os nomes apresentados, mesmo que em 

desuso, podem ser utilizados por alguns adeptos, dependendo da realidade do local de 

culto ou do vocabulário do participante. 

Ao mapear as práticas sonoras dos espaços em momentos de rituais, foi 

elaborado um quadro ilustrativo, fruto de alguns questionamentos que foram realizados 

e debatidos pelos participantes presentes durante os encontros.
189

 Ao final obteve-se a 

seguinte conclusão. 

 

Tabela 1 – Instrumentação, hierarquia e recursos tecnológicos 

Prática 

religiosa 

Instrumentação Topo da Hierarquia Recursos tecnológicos 

    

Candomblecistas Le, Rum. Rumpi, gã 

(agogô), pau-de-chuva e 

xequerê 

Yalorixá/babalorixá, Não utilizam 

Quimbandeiros Atabaques, macumba, 

agogô. 

Mãe/ Pai de santo Não utilizam 

Católicos Violão, baixo, bateria, 

órgão, teclado, viola 

caipira. 

Padre Aparelho de som,
190

 

projetor e computador. 

Evangélicos Pandeiro, saxofone, 

bateria, baixo, teclado, 

violão, guitarra. 

Pastor Aparelho de som 

projetor e computador. 

Kardecistas Não utilizam Não existe Computador, caixas 

pequenas de som e 

projetor. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Sublinha-se que foram analisadas três comunidades católicas, duas 

evangélicas,
191

 um centro espírita kardecista e duas casas de matriz africana. Preferiu-se, 

nesse estudo preliminar, apresentá-las de forma genérica a fim de não comprometer os 

participantes, com a finalidade de associar o estudo de campo realizado com relatos do 
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 Ao comentar sobre instrumentos e hierarquias, outras questões foram abordadas. Por isso, durante a 

dissertação estes diálogos serão apresentados. 
190

 Aparelhos de som referem-se a caixas de som, mesas, amplificadores, microfones. 
191

 Em observação complementar, verifiquei que algumas igrejas evangélicas apresentam formações 

orquestrais típicas da música europeia de concerto, alem de big bands. Porém, essas são compostas 

apenas pela assembleia de Deus (somente duas, de grande porte) e pela congregação cristã do Brasil 

(todas possuem orquestras de cordas e sopros, além do órgão). 
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TC. O mais importante, portanto, não são os instrumentos presentes – mas, como se 

desenvolve a práxis sonora, e, de que forma os integrantes refletem sobre suas 

realidades (como o trabalho acústico é discutido a partir da voz interna destas pessoas 

em contato com religiosidades distintas).  

O método empregado apresentou (de forma somatória) as ideias em conjunto, 

buscando não desprezar nenhum comentário. Por exemplo, no caso da instrumentação, 

se um católico comentasse que na sua igreja havia apenas um violão e voz e o outro 

dissesse que na dele tinha, além desses, teclado, baixo e bateria, o resultado final 

apresentado seria: violão, baixo, teclado e bateria, uma vez que a voz (cantada) está 

presente em todas as práticas religiosas, menos no espiritismo kardecista. 

Por fim, entendeu-se necessário reafirmar que este tópico apresentou apenas um 

panorama introdutório sobre cada prática religiosa, enriquecido e exemplificado através 

do estudo de campo em Xerém. Mesmo pautado em literaturas que se basearam em 

outros contextos, muitos elementos citados no decorrer da seção tiveram identificação 

com espaços de culto no quarto distrito de Duque de Caxias. Assim, este é apenas um 

prelúdio panorâmico, pois o sistema interno da gama de religiosidades presentes na 

região possui diversas singularidades que necessitariam de trabalhos específicos a 

respeito de cada local de culto. 

 

2.5 Ecumenismo e diálogo inter-religioso 

 

 

Elias Alexandre: Eu achei muito interessante esse convite porque 

tinha umas paradas que eu compartilhei [no facebook], que foi (...) 

[quando] tacaram pedra naquela menina (...). E parece que foram 

evangélicos, e eu me envergonho quando os evangélicos fazem esse 

tipo de coisas [sic]. Não tem mais que uma ou duas semanas que eu 

renunciei meu cargo no ministério de louvor, até mesmo da 

embaixada que eu faço parte, justamente por não acreditar em certas 

coisas e eu estava trabalhando com meninos de nove, dez anos. Então 

quando você não acredita, não tem como você participar nem 

transmitir isso para eles. Eu fui nascido e criado no evangelho. Era da 

assembleia [de Deus], daqueles, de pé roxo mesmo, e, depois dos 18, 

19 anos, que eu comecei a pesquisar sobre todo e qualquer tipo de 

religião (...). Eu acho que o conhecimento faz você ser um pouco mais 

flexível. Já fui cristão e ateu. Eu não consigo mais colocar um rótulo. 

Não vou dizer que sou ateu, mas também não sou cristão (...) Às vezes 

a conversa ajuda muito (...) e até quando eu falo, quando alguém é 

apedrejado eu falo, “poxa era realmente isso que eu pregava? Não 

acredito”! Eu acho que respeitar... Não sei se é a palavra, talvez certa, 

porque quando você diz que respeita uma religião como outra coisa, 

você não procura saber e se importar como queria que se importasse 
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com sua religião talvez não valha a pena porque eu acho muito legal 

“ah eu não sou do candomblé, mas eu respeito”, beleza, mas você não 

tem ele como amigo... Ou você se afasta até justamente por ele andar 

de branco. Até uma vez fui a uma festa do candomblé de um amigo 

meu, não pela religião em si, mas porque ele era meu amigo, assim 

como queria que ele fosse numa festa na minha igreja, uma peça que 

eu fiz parte. Então acho que isso aqui [o TC] é o ideal, conversar, 

esclarecer algumas coisas, porque se eu falar: “isso aqui, esse livro 

aqui é sagrado é importante”, o judeu, o muçulmano, também vão 

falar que o livro dele é importante, o do candomblé vai dizer que suas 

histórias orais são sagradas... 

Quando eu era cristão eu queria pregar, falar aquilo que acredito como 

verdade absoluta, por isso é legal ouvir o que a pessoa tem para 

expor... 

Candomblecista 1: Eu acho que se houvesse em todos os bairros algo 

como esse grupo aqui, nem que fossem cinco ou dez pessoas, isso já 

seria um início. 

Elias Alexandre: A conversa tem um poder de mudança muito grande. 

Mesmo que vocês não concordem com nada que eu disse, vocês 

ouvirem algo na rádio ou televisão, vocês vão lembrar: “poxa, rolou 

algo que aquele cara disse” (TC 18/6/2015). 

 

Em visita ao TC, Elias Alexandre,
192

 antes de expor sua vivência nas igrejas 

assembleia de Deus e batista, fez questão de afirmar a importância do diálogo entre as 

religiões. A finalidade não seria apenas o respeito, mas a compreensão no convívio das 

diferentes ideologias. Desta forma, o indivíduo não precisa ser um profundo estudioso 

de sistemas religiosos para que preconceitos sejam desmistificados. O maior obstáculo 

para o respeito mútuo está relacionado à falta de percepção que muitos indivíduos 

demonstram ao não considerar o quão perigosas podem se transformar situações de 

intolerâncias aparentemente pequenas. A intolerância não está na sociedade como algo 

inerente, ela é cultivada de diferentes formas, como por exemplo, o “protecionismo 

religioso”,
193

 que caracteriza a atividade alheia como indevida ou prejudicial, 

fomentando casos maiores de divisão da sociedade em razão de ideologia. A fim de 

mudar este quadro, diversos movimentos se empenham em criar estratégias para 

diminuir rivalidades entre as práticas religiosas. O diálogo entre as distintas maneiras de 

organizar a relação com o sobrenatural é um artifício que visa combater a intolerância 

religiosa, partindo do princípio de que todas as formas de religiosidade são válidas.  
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 Percussionista e ex-cristão. Convidado, que participou de apenas um encontro do grupo, contribuindo 

bastante ao relatar sua experiência dentro do cristianismo e suas visões a respeito da intolerância 

religiosa. 
193

 Esse neologismo foi utilizado a fim de enaltecer a barreira que muitas religiões constroem, em forma 

de defesa, mesmo quando não estão sendo atacadas. Esta atitude pode criar um sectarismo 

fundamentalista, alimentando o ódio e a discórdia entre as práticas religiosas. 
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Uma dessas formas de diálogo é o ecumenismo. Oriundo do grego oikoumene, 

que significa “o mundo civilizado”, na Bíblia este termo foi traduzido como “todo” e 

“universal” por muitos segmentos do cristianismo. Aproximando-se da visão de Cunha 

(2009), ecumenismo contempla a universalidade da união, em particular, à união de 

todas as igrejas cristãs, numa única igreja universal. Embora este conceito seja 

apropriado de diferentes maneiras entre as comunidades religiosas existentes, será 

utilizado nesta dissertação diferenciado de diálogo inter-religioso, termo mais presente 

no vocabulário do TC, muito utilizado para se denominar-se, a fim de que suas práticas 

não criem barreiras e fiquem restritas às religiões cristãs. 

 Um exemplo do uso do ecumenismo na forma de diálogo entre religiões 

diferentes (mesmo fora do cristianismo), pode ser observado na reportagem abaixo: 

 

O papa Bento 16 pediu nesta sexta-feira um melhor diálogo entre a 

cristandade e o Islã, no segundo dia de visita a seu país natal, onde 

também tem a intenção de enviar sinais de aproximação aos 

protestantes em favor do ecumenismo (VEJA, 2011). 

 

No Brasil, um dos organismos mais representativos sobre o assunto, é o 

Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC), fundado em novembro de 1982. Uma 

de suas determinações
194

 aconselha que os cristãos construam relacionamentos de 

respeito e confiança com adeptos de outros segmentos religiosos, “de modo a facilitar, 

de modo sempre mais profundo, a compreensão mútua, a reconciliação e a cooperação 

para o bem comum” (CONIC, 2015b). Cunha (2009) adverte que, ao estudar o 

ecumenismo, é necessário desprender-se de duas “amarras”: seu conceito não pode 

igualar-se a “movimento ecumênico”; o Conselho Mundial de Igrejas (CMI) não é seu 

único porta-voz. Assim, a autora enumera sete desafios para a prática ecumênica: 

 

1 - O anticatolicismo cultivado nas igrejas evangélicas. 

2 - A postura exclusivista da Igreja Católica Romana. 

3 - O anti-pentecostalismo de parte das igrejas chamadas históricas, 

tanto a Católica-Romana quanto as evangélicas. 

4 - Dificuldades de lideranças cristãs lidarem com o pluralismo 

religioso, o que resulta em preconceito e consequentemente em 

posturas de fechamento como “autoproteção” e 

desclassificação/desqualificação de expressões diferentes do que se 

considera um “padrão”; 
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 Estes são baseados em recomendações do Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-religioso (PCDI) 

da Santa Sé e no Programa de Diálogo Cooperação Inter-religioso do Conselho Mundial de Igrejas (DMI-

CMI). 
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5 - Medo do diferente e o desprezo da dimensão da alteridade, 

promotores do desconhecimento, da ignorância e do preconceito. 

6 - crise de identidade - gera insegurança e sentimento de ameaça, 

fechamento e autopreservação. 

7 - O revanchismo resultante de experiências de intolerância 

(CUNHA, 2009: 6-7). 

 

A proposta do TC é discutir ecumenismo, porém, incentivar o diálogo inter-

religioso (como será abordado a seguir), entretanto as dificuldades são muitas. Ainda há 

forte resistência ao catolicismo e sua simbologia por parte de muitos evangélicos, por 

exemplo. Este fenômeno é compreensível, tendo em vista que grande parte do 

Protestantismo de Missão, que chegou ao país no início do século passado, comandado 

por fundamentalistas sectários, consolidou o discurso de que a mensagem católica não 

continha a verdade cristã (CUNHA, 2007). Cabe aos que buscam combater a 

intolerância religiosa, desconstruir algumas premissas históricas que incentivam a 

rivalidade entre as religiões. Entretanto, utilizei o catolicismo apenas como exemplo,
195

 

posto que, foram encontradas resistências (através do estudo de campo), também por 

parte de católicos a outras religiões, inclusive, direcionadas aos evangélicos, porém, 

com maior ênfase em relação às religiões afro-brasileiras. 

Como o local das reuniões do grupo de estudos é um espaço cedido pela igreja 

católica, nele estão presentes algumas imagens que “assustam” alguns evangélicos que 

nunca estiveram em um templo católico. Portanto, foi observado que o lugar comum de 

que “todo brasileiro nasce católico”, não pode ser utilizado atualmente no contexto de 

Xerém. Esse choque inicial é redobrado quando um cristão entra em contato com um 

centro de umbanda, pois, além dos santos católicos, estão presentes, imagens de 

entidades africanas, que, pela tradição cristã brasileira de ignorar as raízes deste 

continente, transformou seus deuses em demônios. 

Todavia, a repulsa inicial também está presente no processo inverso. Ao 

comentar sobre práticas pentecostais, muitos católicos e espíritas podem se precipitar ao 

não reconhecer que as transformações do mundo moderno foram aproveitadas nestas 

religiões de outra maneira. Com isso, muitos preferem se defender, utilizando 

argumentos que não levam em consideração o enquadramento religioso alheio, o que 

pode gerar a construção de uma ideia de “verdade absoluta” e fomentar o repúdio a 

qualquer prática religiosa diferente. 
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 Embora diversos autores (SILVA, 2007; ORO, 2007; MARIANO, 2014) atribuam a alguns segmentos 

neopentecostais como os principais responsáveis por casos de intolerância religiosa, atualmente, ela 

também pode partir de outras formas de religiosidade, como foi observado nos encontros do grupo. 
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O TC entende que através do conhecimento do enquadramento religioso do 

outro, estes bloqueios podem ser desconstruídos. Isso significa que a partir do 

entendendo mútuo das realidades é possível alcançar maiores êxitos no combate à 

intolerância religiosa, já que o respeito teria maior credibilidade neste tipo de relação. 

Durante a visita de um seminarista católico, que estuda Edith Stein (Pedro Tiago), esta 

questão foi bastante desenvolvida. Para a autora, Deus está no outro. O indivíduo não 

adora um ser onipresente, invisível, mas o próximo. Quando este sentido é 

compreendido, as religiões podem apresentar maior abertura para o diálogo e evitar o 

que Cunha (2009) chama de “revanchismo através de experiências de intolerância”. 

  De acordo com padre Lucio, algo mais importante que o ecumenismo, seria o 

diálogo inter-religioso, que encontra dificuldades de adaptação, a partir do momento em 

que o respeito entre as diferentes culturas perde espaço com crescimento de “ondas 

religiosas” com características globalizantes. Observa-se o comentário desenvolvido a 

partir da indagação a respeito do processo de hibridismo cultural realizado pela Igreja 

Católica no pós Vaticano II. 

 

Wesleyana: (...) Mas também de abrasileirar os cantos né? 

Pe. Lucio: Exatamente, a partir da cultura, tradições, histórias...  

Wesleyana: Mas o senhor acha isso negativo? É positivo. 

Pe. Lucio: Não, não... Infelizmente não é valorizado. Eu acho que se 

nós quisermos, por exemplo, falar do ecumenismo... Antes do 

ecumenismo existe algo muito mais abrangente, que é o diálogo inter-

religioso. Diálogo inter-religioso é diálogo. O diálogo não acontece de 

verdade quando somente eu me coloco em primeiro lugar e tenho a 

presunção de saber tudo: “Eu desejo conhecer, saber do que se trata, 

eu não tenho frescura nenhuma”, “esse é teu jeito de cantar a vida”, 

diferente do meu, eu nunca cantaria desta forma (...). Me faz lembrar 

muito [sic] o livro do profeta Jonas né? (...) “pessoal, quarenta dias 

Deus vai acabar com qualquer coisa aqui dentro”. E o rei reage de que 

forma? Falando: “é o seguinte, faz um decreto, todo rei, todo ser vivo, 

de homens até animais, elevem a Deus, cada um segundo a própria 

religião a própria fé, preces e vocações, para que Deus possa desistir 

de fazer isso”. Quer dizer, na época já havia essa preocupação. Claro 

que essa questão de procurar a Deus através do canto litúrgico, um 

diálogo, sobretudo com essas culturas que são diferentes... Mas eu 

acho que todo mundo (...) quer expressar o sentimento mais profundo 

verdadeiro de comunhão com Deus, de busca com Deus, pedido de 

louvor, através daquilo que é típico daquela cultura. E essa onda 

cultural religiosa que está crescendo cada vez mais, infelizmente está 

acabando com essa diversidade. Por que? Ao meu ver, hoje em dia, 

mesmo tendo essa abertura, essa possibilidade de uma abertura global 

para o diferente - a globalização positiva - é essa capacidade de 

colocar  em rede tudo aquilo que é típico de cada um de nós, para que 

cada um de nós  possa crescer mediante a diferença. Só que, 

infelizmente, o homem (...) ficou na pré historia. Como um camarada 
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que tem carteira, sabe dirigir apenas com um carrinho de mão e tá com 

a Ferrari na mão. Eu acho isso hoje. Eu acho que a gente tá vivendo 

numa época que temos mil e uma oportunidades, mas não sabemos 

aproveitar, porque não sabemos lidar com o diferente, não temos essa 

capacidade, o diferente, pelo contrário, se torna motivo de divisão 

(TC, 16/4/2015). 

 

Como Elias Alexandre, padre Lucio dá importância ao diálogo, porém frisa que 

ele é efetivamente construído somente quando ambas as partes se posicionam como 

sujeitos. Cada pessoa tem uma forma de enxergar o mundo, uma opinião sobre sua 

origem, que deseja cultivar através de uma opção religiosa. Ao citar a Bíblia, padre 

Lucio adverte que, mesmo o livro sagrado dos cristãos, indica sinais de que não há uma 

forma de prática religiosa predominante. 

A valorização da diversidade pode ser considerada saudável, pois o mundo é 

diverso. As culturas possuem diferenças internas, então por que eliminá-las? Por que 

apoiar a discriminação em um momento em que a globalização pode auxiliar no 

entendimento da diversidade humana? Vale destacar que o CMI é um instrumento 

importante (juntamente com outros órgãos) para que a prática ecumênica seja 

viabilizada, contudo, talvez não seja suficiente para definir ecumenismo. Baseado em 

passagens bíblicas, algumas questões do documento do CONIC, no tocante ao diálogo 

inter-religioso, foram avaliadas. Esta entidade expõe que “o testemunho cristão num 

mundo plural inclui o compromisso de entrar em diálogo com pessoas de diferentes 

religiões e culturas (cf At 17,22-28)”.
196

  

Esta afirmação reforça a preocupação em respeitar as questões contemporâneas 

referentes ao multiculturalismo, que gera frutos, como conflitos étnicos no mundo, cujo 

exemplo que ganhou bastante repercussão é entre muçulmanos e judeus. Porém, o 

Brasil não está imune a conflitos deste tipo, como visto no capítulo anterior dessa 

dissertação. Em outro momento, pode ser observado que este órgão valoriza a 

estruturação de relacionamentos inter-religiosos, principalmente em locais onde não 

encontram espaço para desenvolvimento. Segundo o documento,  

 

os cristãos devem continuar a construir relacionamentos de respeito e 

confiança com pessoas de religiões diferentes, de modo a facilitar, de 

modo sempre mais profundo, a compreensão mútua, a reconciliação e 

a cooperação para o bem comum.
197
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 Disponível em: http://conic.org.br/portal/files/recomendacoes_CMI.pdf 
197

 Idem. 
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Um exemplo de prática ecumênica constatada durante a pesquisa (além da citada 

anteriormente entre metodistas e católicos, na década de 80), foi uma forma de 

comunicação entre a paróquia Nossa Senhora das Graças,
198

 representante da Igreja 

Católica, e a Primeira Igreja Batista de Xerém.
199

 Foram observados dois cultos (dentro 

da Igreja Batista), que contaram com a presença de membros das duas correntes cristãs 

apresentadas. No entanto, o roteiro da cerimônia analisada foi de um culto batista, cujos 

padres, apenas fizeram pequenas incursões. Observou-se que havia mais católicos do 

que batistas nestes eventos. Isto pode levar a hipótese de que este diálogo precisa de 

maior tempo para ser entendido por todos, ou que necessita de maior significância para 

ganhar força. 

Além desses dois eventos citados, vale destacar que a presença de fiéis e líderes 

religiosos em festividades das duas igrejas, continua acontecendo. Outras comunidades 

apresentaram um panorama parecido, é o que acontece, por exemplo, entre católicos e 

batistas estabelecidos em uma região de traços rurais, também no quarto distrito de 

Duque de Caxias, conhecida como São Lourenço.
200

 Neste caso, além da proximidade 

física (a distância entre as duas igrejas é de aproximadamente 300 metros), o convívio 

cotidiano dos membros está sendo um positivo para que este andamento não cesse. 

Trata-se de uma área rural de Xerém, na qual a dinâmica do cotidiano apresenta outro 

ritmo, voltado para a vida no campo. Todas as festas que ocorrem nas duas igrejas 

recebem participação de membros das mesmas, porém, também foi observada uma (1) 

cerimônia religiosa em conjunto. Sublinha-se que na mesma rua (a menos de 500 

metros) existe uma Assembleia de Deus, que não dialoga com as outras duas, o que 

comprova a tese de Cunha (2009) a respeito do ecumenismo. No entanto, como este 

processo está em sua fase inicial na região, o quadro pode mudar, dependendo da 

vontade das lideranças e do conjunto de membros.
201

  

No culto ecumênico de Xerém, o diálogo foi mais contido. Primeiro, porque as 

duas religiões eram cristãs. Segundo, pela característica dos hinos apresentados: todos 

protestantes e interpretados pelo ministério de louvor da igreja anfitriã. Esta iniciativa 
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 Essa é a Matriz da paróquia, que recebe o mesmo nome. 
199

 A Primeira Igreja Batista de Xerém localiza-se na Mantiquira. Ela está situada na Avenida Pastor 

Manuel Avelino de Souza, uma das primeiras (e principais) abertas na região. 
200

 Bairro de característica rural, composto por fazendas e pequenos loteamentos em asfalto, que se 

beneficia da pecuária, agricultura, criação de alevinos e turismo ecológico. Está situado a 11 km do centro 

comercial de Xerém. 
201

 Outras práticas semelhantes foram observadas durante a revisão bibliográfica desta dissertação. 

Entretanto destaco a descrita por Miranda (2011) a respeito das missas inculturadas em São João Del Rei, 

(Minas Gerais). 
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pode gerar repercussões mais atenuantes em longo prazo, caso haja continuidade. Assim 

sendo, verifica-se que as trocas de conhecimento contendo diversos elementos da forma 

de religiosidade do visitante pode gerar transtorno para ambos os lados, principalmente 

se estes não estiverem habituados a concepções de mundo distintas. Deste modo, seria 

necessário um período maior de adaptação. 

Esta constatação partiu de um episódio ocorrido no grupo TC, durante 

performances musicais em conjunto dos primeiros encontros. Ao promover tal ato, o 

grupo constatou seu desprezo pelo planejamento, tanto que após este evento, algumas 

pessoas pararam de frequentar as reuniões. Como dito, o espaço do encontro, apesar de 

“neutro”, permanecia católico, mesmo assim, foram entoados, além de músicas 

católicas, de outros contextos religiosos. O incômodo sentido por um dos participantes 

foi relatado somente um ano mais tarde, quando ele afirmou que o atabaque estava 

sendo introduzido de forma muito direta e em um local inapropriado.  

Isto gerou reação por parte do grupo: “e se fosse o contrário?” (um louvor sendo 

entoado em um terreiro, por exemplo). Como resposta, foi relatado que não teria 

problemas, já que a questão não era musical, mas contextual. Ou seja, cultos, novenas, 

orações e outros tipos de “incursões cristãs” são comuns, em Xerém, e, não seria 

diferente em casas de pessoas adeptas ao candomblé ou a umbanda.
202

 Com isso, 

contata-se que, em um ambiente cuja maioria é evangélica e as religiões afro-brasileiras 

sofrem mais preconceito, a diminuição destas barreiras torna-se mais difícil, quando 

estimulada através do combate.  

Ao convidar moradores de Xerém para formar um grupo de estudos (no início do 

projeto), conversei com o pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus após o culto, 

perguntando se ele gostaria de participar da proposta. Ele respondeu que, por conta das 

tarefas da igreja, não teria tempo. Em outra oportunidade (nove meses depois, quando o 

TC estava estruturado), convidei-o novamente, não para participar dos encontros, pois 

estava ciente que não teria disponibilidade, mas para fazer uma visita, ou, caso não 

fosse possível, marcar um encontro em sua igreja, para que ele nos explicasse como 

funciona a parte musical dos ritos. O pastor disse que seria necessário pedir autorização 

para seu superior, e, se não conseguisse, era necessário eu comunicar-me diretamente 

com o líder máximo deste segmento evangélico: R. R. Soares. Porém, convidou-me a 

                                                           
202

 Embora esta constatação esteja restrita à fala proferida durante uma reunião do grupo de estudos, a 

participante candomblecista afirmou que, por vezes, ocorrem cultos e novenas em sua casa e isso não a 

incomoda, uma vez que muitas pessoas fazem parte do ciclo de amizade e a respeitam como tal. 
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participar dos cultos, concluindo que eu entenderia mais facilmente como funcionava a 

dinâmica da igreja. 

Como eu já havia participado de diversos cultos anteriormente, e já que o 

objetivo era ouvir suas reflexões, este convite não teve muito sentido. Entretanto, esta 

breve conversa comprovou o que Mariano (2014) havia afirmado durante seu estudo de 

campo em São Paulo. A ausência do diálogo, comum entre os neopentecostais, pode ser 

considerada parte do princípio de guerra santa, no cujo foco está na intolerância 

religiosa, através da negligência e/ou ataque do “diferente”. Esta disputa não visa 

“eliminar o inimigo”, mas fazê-lo mudar de lado. O fenômeno do ecumenismo no Brasil 

não agrega todo o protestantismo brasileiro, pelo contrário, é um movimento minoritário 

dentro deste segmento cristão. 

O Movimento Ecumênico no Brasil reúne principalmente as igrejas históricas do 

protestantismo, tanto de imigração (Igreja Luterana - IECLB), como as de missão 

(Metodistas, Episcopais, Presbiterianas) (Cunha, 2007).
203

 Logo, ele é pouco 

abrangente, mas existem exemplos de pentecostais e protestantes (históricas) renovadas, 

que estão fazendo parte deste contexto. Ricardo Mariano (2014), afirma que os 

neopentecostais evitam aproximação com outras denominações (principalmente fora do 

protestantismo).  

Outra discussão do TC (principalmente no que diz respeito à análise dos 

repertórios
204

 cristãos) foi sobre como as músicas analisadas foram compostas e com 

relação à formação das divergências internas na igreja católica. Desta maneira, dois 

movimentos ganharam notoriedade: Teologia da Libertação (TL) e Movimento de 

Renovação Carismática Católica (RCC). 

De acordo com Noronha (2012), o primeiro teve origem no Concílio Vaticano II 

(1962) e na Segunda Conferência do Episcopado Latino-Americano. Estes dois eventos 

foram importantes na vida da Igreja na América Latina, pois o pensamento do Vaticano 

começou a ter mais sentido para esta parte do continente americano, demonstrando um 

novo quadro, já que aumentou a atenção para esta parte do continente, pois, “partia de 

sua realidade específica caracterizada pela pobreza, pela miséria e por injustiças” 

(GIBELLINI, 1998 apud NORONHA, 2012: 187). Esta teologia enfatiza a opção de 

Jesus pelos excluídos, com o intuito de conhecer suas necessidades, para poder libertá-

                                                           
203

 A Metodista do Brasil, como já relatado anteriormente, não faz mais parte deste órgão. 
204

 As letras das composições serão debatidas a fundo no terceiro capítulo. 
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los do sofrimento.
205

 Vale ressaltar que, após 1989, a TL também demonstra forte 

preocupação com a ecologia. Atualmente isto ainda é visível em músicas compostas por 

padres adeptos ao movimento e em temas da Campanha da Fraternidade.
206

  

Alves e Oro (2013), afirmam que a RCC - que teve suas origens em 1967, na 

universidade de Duquesne (Pittsburgh) - é um movimento católico, que foi implantado 

na América Latina obedecendo a três fases:  

 

a) fase fundacional, com a estruturação do movimento, nos anos de 

l960 e 1970; b) fase social e cultural, nos anos de 1980 e 1990, em que 

ocorre a consolidação de um estilo de evangelização a partir da 

música, do lazer e da oração, como um processo de rotinização do 

carisma; e c) fase midiática, a partir dos anos 2000, em que a RCC se 

viabiliza por intermédio dos meios de comunicação (ALVES; ORO, 

2013:123). 

 

A partir da terceira fase, a RCC, mostra preocupação em divulgar suas ideias nas 

emissoras católicas de rádios e TV (muitas vezes originadas pelo próprio movimento), 

com destaque para a Rede Vida e Canção Nova.
207

 Assim, desde seu início, este 

movimento apresentou um duplo objetivo: enfrentar, dentro da Igreja, o crescimento dos 

setores mais progressistas (como a TL e as Comunidades Eclesiais de Base) e, fora dela, 

a expansão do pentecostalismo (PIERUCCI; PRANDI, 1996). Todavia, a utilização dos 

meios de comunicação para evangelizar não é o único aspecto que aproxima a RCC do 

pentecostalismo protestante. No Brasil, os elementos comuns entre católicos e 

protestantes vão além desses dois movimentos. Com relação à música, Fatarelli (2008) 

demonstra que a TL influenciou muitas composições protestantes no Brasil e vice-versa. 

                                                           
205

 Entre os anos de 1968 a 1975 ocorre uma expansão do movimento. Ao ingressar, Leonardo Boff 

marcou a diferença, anunciando o tema do cativeiro. Considerado um movimento de resistência, a TL 

buscou formas de associação com as outras resistências e suas teologias, a teologia negra, indígena e a 

feminista (SUSIN, 2000 apud NORONHA, 2012). Em 1979 a TL é marcada pela “Terceira Conferência 

do Episcopado – Latino Americano que ocorreu em Puebla em 1979, teve como proposta o tema: “A 

Evangelização no presente e no futuro da América Latina””. (GIBELLINI, 1998 apud NORONHA, 2012: 

188). Boff considera esta “fase” como consolidação da Teologia da Libertação. “A difusão da mensagem 

de Puebla favoreceu a consolidação da nova teologia” (BOFF, 1996 apud NORONHA, 2012: 188). Para 

Gibellini (1998), “nos documentos de Puebla, existe uma Teologia Pastoral que, em concordância com 

Boff, tem como característica o método “ver, julgar, agir”, sua descrição. Com relação à prática, é mais 

orgânica, ela possui uma lógica de ação concreta, profética e propulsora (GIBELLINI, 1998 apud 

NORONHA, 2012: 189)”. 
206

 Campanhas anuais de conscientização realisadas no Brasil pela CNBB com temáticas ligadas ao 

mundo contemporâneo. 
207

 Sobre a midiatização da religião, sobretudo a rede Canção Nova, ver Gasparetto (2009). 
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De modo parecido, a RCC encontrou no repertório protestante, inspiração para muitas 

músicas.
208

  

Boadella (2002) afirma que a utilização da música como meio de evangelizar foi 

muito mais explorada pela RCC do que pela TL. Assim sendo, percebe-se que esta área 

de estudo foi sido negligenciada, contudo, os cantos da TL foram fundamentais para 

aproximar a população analfabeta ou semiletrada do Brasil, da linguagem rebuscada da 

Bíblia. Com relação ao texto destas canções, vale uma comparação com alguns 

pressupostos do educador Paulo Freire, ou seja, partindo de elementos íntimos do 

educando, para, num momento posterior, ampliar sua visão de mundo. 

Em sua essência, a música produzida por padres adeptos da TL carregava 

elementos catequizantes do tradicionalismo católico, sem deixar de lado temas 

polêmicos atuais (à época em que foram feitos) e que apresentassem a figura de Jesus 

como humanizada que, mesmo sendo filho de Deus optou viver na pobreza, assim como 

um dos santos mais homenageados por esse movimento: Francisco de Assis, tanto pela 

preocupação com a natureza, quanto pela opção aos pobres. Porém, pessoas que se 

aproximam desta corrente dentro da área musical, como Pe. Zezinho e Frei Fabret,
209

 

também usufruem da indústria fonográfica, e atualmente afirmam que evitavam maior 

visibilidade que os transformassem em “artistas”, fato polemizado inclusive pelo 

primeiro líder religioso citado, ao comentar sobre os padres cantores no século XXI.
210

 

O próprio padre cantor (Zezinho) - independente da pouca expressão fora da 

mídia católica - foi tão popular quanto os da RCC, como Pe. Marcelo Rossi ou Pe. 

Fabio de Melo, utilizando em suas composições gêneros musicais tidos como 

antitradicionais para a época. Embora esta prática se mostrasse em grau muito menor, 

Boadella apresenta que  

 
o fenômeno musical da TL tem vários antecedentes que convém 

recordar. Em primeiro lugar nos anos 60, se produziu em toda a 

America Latina um movimento muito poderoso de reivindicação das 

músicas populares e indígenas. Surgiram cantores e compositores 

cantantes de La talla, de Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Violeta 

Parra, Victor Jara y Oscar Chávez. (BOADELLA, 2002: 178).
211
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 Além deste fato, outros princípios da RCC podem ter sido baseados no pentecostalismo, como a 

glossolalia e o batismo no Espírito Santo. 
209

 Importantes para o movimento com relação à mudança na questão musical. 
210

 Padre Zezinho, no artigo “A era das pequenas iminências”, critica padres que usam a mídia para 

criticar bispos, destacando a entrevista que padre Marcelo Rossi concedeu à revista Veja. 
211

 “El fenômeno musical de la TL tiene vários antecedentes que conviene recordar. En primero lugar en 

los años 60, se produjo en toda Iberoamérica un movimiento muy poderoso de reivindicación de las 

músicas populares e indígenas. Surgieron cantantes y compositores de la talla de Atahualpa Yupanqui, 
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No meio protestante brasileiro observa-se mais divisões do que no catolicismo 

romano,
212

 mesmo que os adeptos do primeiro considerem-se pertencentes a uma única 

corrente, que pode ser definida como evangélicos. A música gospel, rica em variedades 

de gêneros, divulgação e representatividade entre as mídias, é um elo entre estas igrejas, 

aparentemente diferentes em suas doutrinas. Exemplificarei utilizando a Igreja 

Presbiteriana e a IURD. As duas distinguem-se com relação aos horários de 

funcionamento e ao repertório. A primeira segue o padrão de suas origens estrangeiras, 

abrindo as portas para seus membros para cultos
213

 duas vezes por semana, e tem como 

base musical os hinários. A segunda exibe maior liberdade na manipulação das canções.  

Os cultos ocorrem todas as noites, além disso, permanece aberta todos os dias, das oito 

horas da manhã às dez da noite.  

Salienta-se ainda, que o roteiro dos cultos das igrejas renovadas disponibiliza 

mais espaço para “músicas da moda gospel” do que as consideradas “tradicionais”, que 

privilegiam os hinários, como é o caso da Congregação Cristã do Brasil. Um repertório 

comum (universal) aos evangélicos é fruto do trânsito livre entre os membros dos 

diferentes espaços cristãos, unidos pela cultura gospel (CUNHA, 2007). O mesmo foi 

relatado durante os encontros do TC. 

 

Católico 3: E quando o ministério vai tocar em outra igreja? 

Wesleyana: A palavra que a gente usa muito é saída, vocês usam 

também isso? Saída? Quando iremos visitar outras igrejas, isso é bem 

característica dessa igreja. Na assembleia (de Deus) a gente visitava 

muito, qualquer denominação evangélica, na wesleyana os convites se 

restringem mais a denominação mesmo, difícil a gente [sic] ir pra uma 

assembleia (TC, 16/4/2015). 

 

A partir deste diálogo, percebe-se que o ministério de louvor da assembleia de 

Deus transita com maior facilidade entre as diferentes denominações evangélicas, ao 

passo que a wesleyana, restringe-se a visitar igrejas que compõe a mesma doutrina, com 

raras exceções. Ainda assim, esta regra não é geral (ocorrência verbalizada em outro 

                                                                                                                                                                          
Mercedes Sosa, Violeta Parra, Victor Jara y Oscar Chávez, por citar algunos, que, además, de dignificar 

el folklore americano, introdujeron elementos de protesta, poéticos y de alto contenido humanista. Su 

fama llegó pronto a Europa” (BOADELLA, 2002: 178). 
212

 Destaca-se que existe a Igreja Católica Brasileira é considerada pela Igreja Romana como seita. Esta 

não será analisada, pois não foram encontrados casos em Xerém. Entretanto, vale sublinhar que em 

bairros próximos, como Santa Cruz da Serra, há festividades em homenagens a orixás que contam com a 

participação da Igreja Católica Brasileira. 
213

 Na presbiteriana de Xerém, também foram observadas algumas reuniões para públicos específicos 

durante a semana, como ensaios do ministério de louvor e estudos bíblicos.  
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momento) e esta liberdade de circulação também pode ser notada durante os 

louvorzões
214

 como, por exemplo, a Marcha para Jesus, que agrega grupos e cantores de 

diferentes denominações evangélicas num só evento. 

Outro fato constatado (já apresentado antes) foi o vocabulário peculiar do 

universo gospel. Segundo a wesleyana, “saída” é utilizado em alguma situação cujo 

ministério se apresenta em outra igreja (saia de seu templo de costume), fato comum, 

que gera trocas de experiências. Normalmente, ocorre através de convites intermediados 

por pastores ou músicos. Em circunstância diferente, o participante batista, a partir de 

sua vivência como músico, apresenta aspectos esclarecedores para os demais integrantes 

do grupo, a respeito de roteiro e atividade musical no meio evangélico. 

 

Batista: (...) Então eu sou muito assim, músico mais de execução, mais 

voltado pra parte de execução. Então na minha igreja quando eu chego 

lá é mais pra tocar. Eu não sou aquele músico que escolhe aquele 

momento (...) do culto. Eu conheço alguns, alguns hinos, assim, eu 

presto atenção na letra pra ver se tem a ver, mas tem hora que não dá 

pra prestar atenção na letra, de tanta correria que é, de tanta música 

que tem que tirar, a gente acaba prestando atenção na melodia, na 

harmonia, no arranjo em si, do que propriamente na letra, no sentido 

do louvor, e assim, pra mim o que resta mesmo é só confiar em quem 

escolheu a música. A pessoa só me dá o hino pra tirar em casa e eu só 

executo, não questiono, porque eu não sou um líder. 

Católico 3: Qual igreja? 

Batista: É, na batista.  

Católico 3: Daqui de Xerém? 

Batista: É meio confuso, porque eu era da batista da Figueira (...), 

agora e sou da Batista Betel [de Xerém] (TC, 8/10/2015). 

 

Muitos evangélicos valorizam suas atividades musicais, entretanto elas são 

organizadas a partir de um padrão pré-definido, semelhante a uma empresa, com 

funções estabelecidas, lideradas pelo pastor. A conexão entre as partes reforça a 

responsabilidade mútua e a democratização na divisão das funções de seus membros. 

Um exemplo, que complementa a importância dada ao cenário musical, pelos 

protestantes, esteve presente no estudo de campo, através da observação de diversas 

igrejas que oferecem aulas de música.
215
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 Shows, nos quais, além de músicas, ocorrem pregações. São eventos comuns no calendário de muitas 

igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais. Atualmente o exemplo mais expressivo é a já citada, 

Marcha para Jesus, adaptação feita de um evento norte-americano (March of Jesus) que ganhou bastante 

audiência no Brasil. 
215

 Observei as seguintes situações: cobrança integral, com desconto para membros, patrocínio para 

estudar em algum curso livre e contratação de um profissional para atuar lecionando e organizando o 

ministério de louvor. 
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 Na asserção seguinte, o representante batista atesta que, antes de ingressar na 

igreja que frequenta atualmente, pertencia à Assembleia, e, que além de ser membro da 

Batista Betel, é músico contratado pela igreja presbiteriana. Esta aparente “confusão” 

revela dois aspectos particulares do protestantismo: o culto não existe sem música e 

seus membros valorizam esse momento. Isso é percebido no entusiasmo da 

interpretação dos cantos pela congregação e na quantidade de músicos que tiveram seus 

primeiros contatos com instrumentos, ou cantando, em igrejas evangélicas.
216

 

Em visita ao grupo de estudos, Elias Alexandre confirma a tese de Reginaldo 

Prandi (1996). Para ambos, o evangélico contemporâneo apresenta grandes dificuldades 

na relação de pertencimento com apenas uma denominação religiosa ao longo de sua 

vida. Ao comentar sobre a instrumentação da Assembleia de Deus que frequentava, o 

visitante demonstrou que havia uma organização instrumental, aparentemente atípica, 

mas, que permeia o universo das congregações (igrejas menores) assembleanas em 

Duque de Caxias, na qual as presenças do pandeiro e violão são constantes.  

 

Elias Alexandre: Na Assembleia era pandeiro, era violão... Essa era a 

forma de entoar. E tinha o sacrifício, no caso, o jejum, que, é você se 

abster de água ou alimento, ou hoje em dia, de televisão, facebook, 

num determinado tempo e esse tempo você dedicar-se a oração, à 

leitura da Bíblia. Domingo tem a escola dominical de manhã, que são 

os estudos específicos da Bíblia, tinha revista, ou sobre temas que é o 

que a gente está fazendo agora, dividido por idade. Costuma ser de 

manhã. 

Na batista o horário era de seis as sete e logo depois o culto. Na batista 

o culto é mais curto e na Assembleia demora mais (TC, 18/6/2015). 

 

Leva-se em conta que as lideranças religiosas exprimem forte preocupação com 

o desvio dos seus membros do “caminho de Deus”. Para evitar que isto aconteça, são 

propostos sacrifícios. Estes são organizados em forma de privação pessoal, de algumas 

“tentações do mundo”, que prejudicam a permanência na igreja. Mesmo que, em 

formatos diferentes, este ponto é transversal entre os católicos, evangélicos e 

candomblecistas.  

A frase franciscana “é dando que se recebe”, funciona perfeitamente para 

católicos e evangélicos. O dízimo,
217

 embora seja uma contribuição, com bases bíblicas, 
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 Esta constatação, apesar de ser fruto de minha experiência em escolas de música, pode ser comprovada 

em cursos livres, profissionalizantes e em universidades. 
217

 Vale destacar que, embora os evangélicos sofram severas críticas com relação à cobrança do dízimo, 

esta prática não é usual em algumas denominações. Em conversa com interlocutores da igreja 

Congregação Cristã do Brasil de Santa Cruz da Serra (bairro que integra o 4° distrito de Duque de 
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também pode ser considerado sacrifício para muitos fiéis, porque a ação de doar dez por 

cento de seu salário para “a obra de Deus” pode ser algo capaz de provocar dificuldades 

no orçamento mensal de uma família. Sem embargo, alguns cristãos enxergam este ato 

como obrigação, ou seja, dever da pessoa que escolhe o “caminho do evangelho”. 

O catolicismo ainda apresenta resquícios das penitências contestadas por Lutero 

no século XV. Muitos fiéis sobem escadarias de joelhos, realizam autopunições ou 

“pagam promessas”, acendendo velas. No meio evangélico, como apresentado por Elias 

Alexandre, também existem martírios, porém, como diversos elementos do universo 

gospel, adaptados ao mundo moderno. Trocar acesso às redes sociais ou à televisão por 

momentos de estudo da Bíblia são atitudes que remontam ao pentecostalismo clássico, 

frisado por Rubem Alves (1979), no qual atividades de lazer, fora do trabalho, como 

dança e prática de esportes, eram considerados “pecado”, uma vez que todo tempo livre 

do cristão deveria ser dedicado ao contato íntimo com Deus, através de orações, leitura 

da palavra e participação na igreja. 

Outro sacrifício cristão, mais comum, é o jejum. Esta prática pode ser realizada 

de diferentes formas e também tem inspiração bíblica.
218

 Os adventistas, por 

exemplo,
219

 que preservam o sábado, fazem jejum e cultivam restrições alimentares. 

Todavia, isso não é entendido como sacrifício, mas como respeito ao corpo, que, no 

caso, é morada de Deus. 

O candomblé também apresenta algumas formas de sacrifício.
220

 Oferenda ritual 

pode conter sacrifício de sangue, de animais, oferta de alimentos, utensílios e roupas. 

Além disso, há sacrifícios aos deuses, aos antepassados e aos mortos ilustres da casa, 

                                                                                                                                                                          
Caxias), observou-se que a oferta é espontânea, fato que também ocorre na Igreja Luterana, cujo dinheiro 

encaminhado para o templo dá-se em forma de doação, sem que haja “obrigatoriedade” mensal para esta 

arrecadação, ou mesmo manipulação do líder religioso para que uma oferta fixa seja depositada aos cofres 

da igreja. 
218

 “Ao povo de Israel, o Senhor solicitou jejuns para levá-lo ao quebrantamento do coração e conduzi-lo à 

conversão. Faça jejum periodicamente e busque maior comunhão com Deus”.  (BÍBLIA, Joel 2:12); “A ação 

de jejuar o colocará numa condição de entrega a Deus, e o tornará sensível para discernir Suas respostas”. 

(BÍBLIA, Ester 4:16); “O exemplo de Jesus deve ser seguido. Ao enfrentar tentações ou provações, faça do 

jejum uma das principais armas espirituais”. (BÍBLIA, Mateus 4:1, 2). 
219

 Segundo essa doutrina, o jejum pode ser compreendido como abstenção de alimento para finalidades 

espirituais. O objetivo é conduzir uma pessoa à plena lucidez espiritual e facilitar a profunda comunhão 

com Deus, pois o organismo não utilizará energia para a digestão de modo que o cérebro terá mais 

energia para refletir nas coias espirituais. Como prática religiosa, é voluntário, exige pureza de vida e 

exclui a exibição. 
220

 De acordo com Prandi (1991), a palavra “sacrifício” também denota sentido de dificuldades e 

privações financeiras do iniciado no provimento dos ritos. “Muitos passam anos juntando economias, 

recolhendo doações. Também neste angariar fundos, os clientes e simpatizantes são, ao menos em São 

Paulo, importantes na manutenção do culto. Os clientes mais familiarizados com o terreiro e a população 

de adeptos que por ele transita o tempo todo costumam ajudar muito nas obrigações, ou seja, na 

viabilização de fato das obrigações” (PRANDI, 1991: 81). 
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(eguns) (PRANDI, 1991). Outra forma de martírio é conhecida como obrigação. A ideia 

de obrigação, no candomblé, é “sempre associada à obrigação ritual, ou seja, à relação 

entre o deus e seu filho iniciado para o seu culto” (PRANDI, 1991: 80). O babalorixá ou 

a yalorixá atuam como intermediadores, entre o homem e a divindade. Portanto, fazer 

parte do candomblé, significa obediência plena ao líder religioso e realização fiel aos 

preceitos ordenados.  Nota-se que o sacrifício também pode ser entendido como troca. 

O indivíduo oferece ao orixá (vodun) um animal, uma planta ou outra matéria indicada 

por ele, desta forma, o sangue (ejé) corresponde à energia vital.
221

 Prandi (1991) 

exemplifica um caso específico de orixá e dos materiais que podem ser sacrificados. 

 
Oxóssi. É um dos muitos deuses caçadores (Odés) na África. Foi 

importante na cidade de Queto (hoje na República do Benin) onde está 

quase esquecido, mas é praticamente o grande patrono do candomblé 

brasileiro. (...) Seus sacrifícios são o boi (ou pelo menos a cabeça do 

boi), cabrito, porco, coelho, anta, capivara e as aves galo, conquém e 

caça de pena (PRANDI, 1991:70). 

 

Enquanto líderes católicos de Xerém participam de uma hierarquia que exige 

padronização nos ritos,
222

 entre alguns evangélicos, umbandistas, quimbandeiros e 

candomblecistas, há maior independência no direcionamento do ritual, mesmo com as 

diferentes organizações existentes nestes segmentos.
223

 De acordo com os participantes 

do grupo, foi observado que cada local apresenta (certa) autonomia na escolha de temas 

e na maneira de direcionar o culto. Entre os batistas, por exemplo, o “boletim”
224

 pode 

variar conforme a igreja analisada. 

                                                           
221

  A respeito do sacrifício, vale considerar que a Constituição da República brasileira garante a liberdade 

religiosa como direito e garantia fundamental, positivando o principio em seu art. 5º, VI. O texto 

constitucional também protege a manifestação da cultura afro-brasileira, indígena e popular no art. 215 

§1º. Por outro lado, a Carta Magna protege a fauna e a flora vedando às práticas que submetam os animais 

a crueldade (art. 225 §1,VII). Portanto, um dilema se instaura, e por vezes, vira notícia nas mídias, o que 

pode desvalorizar alguns contextos religiosos, através de parâmetros de julgamento que não analisam os 

conceitos específicos.  
222

 No catolicismo há um padrão internacional, no qual há uma diretriz que estipula as leituras do dia e 

algumas temáticas, que devem ser seguidas em todas as igrejas do mundo. 
223

 Como exemplos principais, observou-se a Federação Espírita Brasileira (FEB) e a Convenção Batista 

Brasileira (CBB). 
224

 Informativo semanal com o roteiro da cerimônia religiosa do dia, na qual estão presentes os temas, 

referência às músicas e as leituras e os nomes dos cantores e pregadores. No catolicismo existe algo 

parecido, porém, menos independente que são os jornais baseados na liturgia do dia e nos missais. Além 

disso, as paróquias costumam imprimir para as suas comunidades jornais informativos, contendo agenda 

das missas, notícias da igreja e alguns outros informes. O jornal da paróquia de Xerém se chama “No 

Rumo”. 
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 Dentro das casas de candomblé, eventos similares podem ser encontrados, pois, 

mesmo independentes, denotam diretrizes em comum. Isso auxilia na liberdade
225

 que 

cada “família de santo” tem para se adaptar ao contexto em que está inserida. Porém, 

dificulta maior organização coletiva entre as casas, provocando embates no meio do 

candomblé entre nações, o que também poder ocorrer na umbanda. Ainda que 

autossuficientes, tanto o candomblé quanto algumas igrejas evangélicas, preservam 

hierarquias, que prevalecem em todos os casos apresentados. 

 Esta seção discorreu um pouco sobre a construção do diálogo inter-religioso em 

Xerém, algumas visões gerais sobre o termo e transversalidades que ocorreram no 

contexto analisado. Todavia, algumas “amarras” (CUNHA, 2009) ainda fazem parte do 

cotidiano de muitas práticas religiosas do 4° distrito de Duque de Caxias, dificultando o 

processo de combate à tolerância religiosa nesta região. 

 

2.6 Sincretismo 

 

No início das atividades do TC (2014), foi observado que os participantes (sete 

no total) apresentavam muitas dúvidas quanto ao rumo do projeto. As dinâmicas 

variavam entre execuções musicais, audições e explicações (ou defesas?) gerais sobre as 

práticas religiosas presentes.
226

 Os encontros não eram regulares e, mesmo ocorrendo às 

quintas-feiras no horário das 20:00 às 21:30/22:00, apenas em uma ocasião foram 

realizados em semanas consecutivas. 

Em dezembro do mesmo ano, acordou-se uma pausa para “férias”, dado que 

muitos relataram compromissos, e, como havia poucos participantes, era fundamental a 

presença da maioria. Esta suspensão temporária foi importante para o prosseguimento 

dos trabalhos do grupo, já que proporcionou um período de reflexão individual a 

respeito da pesquisa.
227

 Isto foi verificado nas falas dos integrantes durante os encontros 

após o retorno (2015).
228

 A interrupção das atividades também gerou consequências 

negativas para o grupo. Dois participantes não prosseguiram, alegando falta de 

afinidade com o grupo, compromissos de trabalho e/ou pouca identificação com os 

                                                           
225

 Esta liberdade possui restrições. O candomblé Jeje, por exemplo, possui regras bastante rígidas.  
226

 Estas explicações, neste primeiro momento, valorizaram mais semelhanças do que diferenças. 
227

 Após a pausa também foi observado que muitos participantes passaram a avaliar suas (e outras) 

práticas de forma diferente, ou seja, após o diálogo inter-religioso, mesmo que em um primeiro momento, 

observaram suas práticas religiosas a partir de outro ponto de vista, de caráter mais crítico. 
228

 Na volta das “férias”, já com novos membros, as primeiras discussões concentraram-se, em grande 

parte, nas experiências pessoais. 
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temas abordados. No retorno, os objetivos ainda estavam incertos, aguçando a ansiedade 

de muitos.  

Seguindo o exemplo de outras instituições brasileiras, o ano de 2015 também 

começou após o carnaval. Com dois novos participantes fixos e outros visitantes 

esporádicos, temas relacionados ao sincretismo
229

 começaram a ser mais explorados. O 

próprio período dos encontros (quaresma
230

) foi assunto para o debate da inexistência de 

um sistema religioso “puro”.
231

 Ou seja, como nesses primeiros meses de 2015, apenas 

católicos e candomblecistas frequentaram os encontros, observou-se que os quarenta 

dias após o carnaval e que antecedem a ressurreição de Jesus Cristo, contêm extratos em 

comum nestas duas práticas religiosas. Esta comparação também pode ser estendida (em 

maior escala) à umbanda (PRANDI, 1996). Isto também foi constatado durante uma 

visita a um terreiro em Xerém. Conversando com a mãe de santo do local, fui informado 

da importância deste período para a umbanda (reflexão e espera). Ademais, as “festas” 

da Semana Santa, - como o Lava Pés, a Sexta-Feira Santa e o Sábado de Aleluia – 

coexistem com as solenidades de mesmo nome dentro do catolicismo.
232

  

O sincretismo pode estar relacionado à ideia dominadora de um segmento 

religioso sobre outro, como é o caso da imposição do cristianismo europeu com relação 

às formas de religiosidades presentes na África, por exemplo, cultural e 

espiritualmente.
233

 Esta dissertação também busca apresentar que muitas correntes 

cristãs
234

 estão permeadas de sincretismos com outras formas de práticas religiosas 

existentes no Brasil. Ricardo Mariano (2014) enfatiza que os costumes evangélicos no 
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 Segundo Pereira (2010), o caráter sincrético do cristianismo não é um acessório, mas parte de sua 

essência, e estratégia para sua sustentação durante tantos anos de dominação de outros povos e de manter-

se como hegemônico em diversos locais. Fato similar ocorre com algumas religiões afro-brasileiras como 

a umbanda.  
230

 Período de quarenta dias após o carnaval que, segundo a tradição católica, é um momento de reflexão e 

intensa adoração. 
231

 Outro fato a considerar a respeito do sincretismo (nas irmandades) é que, nem sempre estas cresceram 

no interior de igrejas, como planejou o papa, como estratégia de conversão dos escravos e ex-escravos do 

novo mundo. Marques (2003) apresenta que a efetivação da Irmandade da Boa Morte teve sua instalação 

em uma casa particular denominada Casa Estrela. Este fato corrobora para afirmar que a mistura entre 

catolicismo e religiões africanas não estruturaram apenas o catolicismo popular, também auxiliaram na 

construção do espaço físico dos ritos, que segue atualmente. Gilroy (2001) debate esta questão afirmando 

que esta prática pode ser considerada nacional, pois, além de ocorrer no território brasileiro, foi 

construída nele e a partir de elementos formadores da identidade nacional (como do catolicismo, por 

exemplo) e diaspórica, já que conta “algo fundamental sobre os limites desta perspectiva nacional” 

(GILROY, 2001: 183). 
232

 Ainda com relação à primeira reflexão gerada a partir do estudo do sincretismo, observou-se que, 

embora o grupo não tivesse estudado alguma “tabela comparativa” (relacionando santos a orixás e vudus), 

representantes do candomblé auxiliam neste processo. 
233

 Esta polêmica é apresentada por Marques (2003) a fim de valorizar a cultura africana e desmitificar 

conceitos que classificam seus elementos como subalternos ao cristianismo. 
234

 Conforme participantes evangélicos ingressaram no grupo, esta percepção ficou mais clara para todos. 
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Brasil, principalmente alguns segmentos neopentecostais e das chamadas “igrejas 

renovadas”, variam bastante. Ele reforça e esmiúça a tese, já apresentada por outros 

autores como Oro (2015) e Silva (2015), de que práticas da IURD, Nova Vida, ou IGD, 

por exemplo, estão mais próximas do catolicismo e do espiritismo do que do 

pentecostalismo clássico. Ao fazer isso, esses líderes religiosos apresentam estratégias 

de resignificação dos símbolos que já são comuns nestas religiões, alinhando-os aos 

moldes da Teologia da Prosperidade
235

 e da Guerra Espiritual. No Brasil, o 

pentecostalismo clássico, até meados dos anos sessenta, manifestava uma ideologia 

distinta do que é observada hoje, na maioria das igrejas evangélicas.   

A partir do crescente número de membros, adeptos destes novos modelos de 

protestantismo, Reginaldo Prandi (2008), lança um questionamento, que se mostra 

pertinente: se o número de evangélicos superar o de católicos, o Brasil será uma nação 

evangélica? Ou seja, perderá sua cultura católica? Sobre a pergunta desse autor vale 

destacar dois apontamentos. 

1 – De acordo com as pesquisas de campo, pude concluir que a cultura musical 

de alguns bairros do estado do Rio de Janeiro, como Campo Grande e Piabetá, Xerém, 

Figueira e Jardim Primavera
236

 também é constituída pelo repertório gospel. Nestes 

locais, muitos jovens vivenciam experiências cotidianas com estas músicas. Isto é 

perceptível, quando uma criança, enquanto sabe cantar muito bem “funk proibidões”,
237

 

também possui grande conhecimento acerca de muitos louvores. 

Em concordância, Mariano (2014) afirma que características do estilo gospel são 

visíveis no comportamento de jovens que não pertencem a esse nicho, cuja música é o 

elemento mais representativo.
238

  

                                                           
235

 Esta ideologia desenvolveu a tese de que os cristãos devem aproveitar os benefícios materiais do 

mundo. Assim, quanto maior a fé, maior a graça. Um paralelo pode ser feito à lógica do sistema 

capitalista em contato com o protestantismo, como já introduzia Weber. De acordo com Silva (2007), nas 

religiões afro-brasileiras, podemos identificar, com base na tradição oral e nas práticas rituais, “a 

existência de vários pontos de proximidade com a teologia da prosperidade neopentecostal (...), por 

exemplo, a prosperidade também é resultado das doações que o iniciado faz antecipadamente para as 

divindades (...). De Oxum espera-se riqueza e fertilidade; de Ogum, abertura dos caminhos e bons 

negócios; de Xangô, justiça; de Obaluaiê, cura das doenças; de Oxossi, fartura à mesa. Para tanto é 

preciso dar-lhe bebidas, fazer os sacrifícios com os animais de sua predileção, enfim, recebê-los no corpo 

dos seus filhos e vesti-los com suas roupas e insígnias para que dancem e tragam para este mundo seu 

axé”. (SILVA, 2007: 213) 
236

 Atuo como professor de música e história na educação básica (Ensino Fundamental e Ensino Médio) 

destes locais. 
237

 Nome dado a um subgênero do funk carioca, composto por conteúdo textual considerado proibido em 

alguns locais, pois, “fere a moral e os bons costumes da sociedade”. 
238

 Sinais desta assimilação do gospel, pela cultura brasileira, também podem ser observados na maneira 

de cantar dos jovens e de muitos grupos musicais, no qual o modelo é norte-americano. Através da Soul 

music, com vibratos e melismas, presentes em grande parte da música brasileira atualmente. 
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2 – Ainda que o movimento de explosão gospel (CUNHA, 2007) seja bastante 

visível, a cultura católica ainda se faz presente no imaginário brasileiro. Seja através dos 

feriados de santos, do aumento do turismo religioso,
239

 ou de bancadas tradicionalistas 

do governo, na qual, mesmo a evangélica, compartilha inúmeras pautas com os 

católicos, por exemplo, restrições ao aborto ou a propostas do movimento GLBTS. 

A fim de apresentar o contexto religioso de Xerém, realizou-se um apanhado de 

fatos que atestam que o sincretismo é realidade entre a diversidade religiosa presente 

dentro do grupo TC. Não obstante, as reflexões dos participantes foram 

complementadas pela visão acadêmica, que contribuiu com exemplos oriundos da 

mistura entre as culturas no Brasil. Ademais, observou-se que algumas práticas são 

similares entre os ritos católicos e evangélicos. A partir da comparação, os roteiros
240

 

dos cultos foram estudados, com o objetivo de compreender a dinâmica dos eventos de 

cada religiosidade. 

 Adeptos ao catolicismo, kardecismo e protestantismo afirmaram que a leitura da 

Bíblia é uma prática corriqueira dos cultos. Nas missas e celebrações (dominicais) 

católicas são expostos quatro trechos da Bíblia. Estes variam entre novo e antigo 

testamento, livros dos evangelistas e salmos, que, depois, são partilhados em forma de 
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 Nota-se que, além dos locais tradicionais de peregrinação, como Juazeiro do Norte, Aparecida do 

Norte e Belém (festa do Círio de Nazaré), há uma nova onda (que abarca outros locais) de turismo 

religioso, atraindo católicos de todo Brasil, principalmente voltados para o movimento da RCC, na qual 

se destacam os inúmeros “Santuários”. Estes novos destinos são compostos por igrejas com grandes 

estruturas, formado a partir de uma arquitetura “moderna”, diferente das tradicionais basílicas. Um dos 

pioneiros, no que se refere à visibilidade midiática (Santuário do terço Bizantino), situa-se na capital 

paulista. Além desta, outras, também conseguem dinamizar a economia de uma região sem intimidade 

com o mercado turístico, como é o caso do Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, no 

Paraná. Este, considerado o 3° maior santuário do mundo, de acordo com sua página eletrônica, recebe 

mais de 20.000 pessoas no dia deste santo, sendo a população to tal da cidade, segundo o censo do IBGE 

de 2010, era de aproximadamente 32.000 pessoas. Soma-se a isso o complexo de assistência religiosa da 

Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), que realiza inúmeras atividades, além de ser sede da TV e 

rádio Canção Nova. 
240

 Embora este assunto não tenha sido comentado durante os encontros, Ângela Lühning (1990) descreve 

o roteiro básico (a partir de suas observações, na Bahia) de uma festa pública de candomblé: 

“homenageia-se cada orixá com três cantigas; canta-se uma cantiga especial para o orixá dono da festa e 

inicia-se o processo de incorporação em suas filhas; termina-se de cantar a cantiga de chamado e saúda-se 

o(s) orixá(s) já incorporado(s) com uma cantiga chamada de “primeira de dar rum ao orixá”; cantam-se 

mais algumas para o orixá em questão; canta-se quase que uma infinidade de cantigas para cada orixá 

presente; despede-se com três cantigas (cantiga de maló)” (LÜHNING, 1990: 118-119). Nota-se que 

dentre as cantigas entoadas normalmente estão as de entrada; de xirê; de rum, de orô, ou fundamento; de 

folhas, ou sassaim; de borí; axexê; de iaô; de rezas (laudatórias); de comida; de procissão; de rodas (as 

mesmas do xirê só que em sequencia permanente). 

Outra descrição das atividades (em tópicos), baseado nos escritos de José Jorge de Carvalho e Roger 

Bastide, foi enaltecida por Fonseca (2006): “(1) o sacrifício, (2) a oferenda, (3) o padê de Exu, (4) o 

chamado dos deuses, (5) as danças preliminares, (6) A dança dos deuses e (7) os ritos de saída e de 

comunhão” (FONSECA, 2006: 107). 
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palestra (partilha).
241

 Na igreja metodista wesleyana há a leitura de uma passagem 

bíblica, debatida pelo pastor (pregação), semelhante à igreja batista e presbiteriana. 

Nota-se, que, enquanto no catolicismo o ato de verbalizar textos da Bíblia chama-se 

“leitura”, no protestantismo este momento denomina-se “palavra”. Por exemplo: “agora 

iremos ao momento da palavra”.  

Na Assembleia de Deus e na O Brasil para Cristo foi observado, que podem 

ocorrer mais palavras durante o ritual, dependendo da “oportunidade”.
242

 Na wesleyana, 

batista e presbiteriana, há momentos específicos para a esta atividade. Normalmente é 

lida uma passagem, que em seguida, é interpretada pelo pastor ou outro líder presente.  

O centro kardecista também estuda a Bíblia, e apesar desta prática ocorrer, não é 

uma regra geral para todos os encontros. As “palestras”
243

 são compostas por temas 

variados. Além do Evangelho segundo o Espiritismo e de muitos outros livros, a Bíblia 

cristã também é material de estudo para estes espíritas. Neste sentido, compreender 

melhor o universo do sobrenatural através do conhecimento letrado é uma das formas de 

elevação espiritual.  

A música, como já comentado, ocorre em todas as práticas analisadas. Mesmo 

que o espiritismo kardecista utilize-a em menos quantidade que as outras  (no contexto 

de Xerém), em alguma etapa do rito ela se faz presente. Mesmo na atualidade, diversos 

elementos do catolicismo podem ser encontrados na umbanda.
244

 Além dos sincretismos 

com relação aos santos e orixás,
245

 outros eventos católicos também fazem parte do 

calendário de muitos terreiros. Ademais, a umbanda apresenta elementos do espiritismo 

kardecista.  

Diversos autores (BASTIDE, 1971; JENSEN, 2001; PRANDI, 1996), enfatizam 

que a umbanda surgiu, da cisão de um participante kardecista, que fundou a primeira 
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 O responsável pelas missas é o padre e pelas celebrações, o ministro da eucaristia. 
242

 Oportunidade é um momento que ocorre, normalmente antes de iniciar o culto. Também pode ser 

considerada como uma introdução ao mesmo, na qual membros vão ao púlpito para fazer a leitura da 

palavra, apresentar um testemunho ou cantar um louvor. 
243

 Nome dado a um dos encontros semanais que ocorrem no centro espírita. 
244

 Uma das explicações para a origem do sincretismo nas religiões afro-brasileiras estaria pautada na 

proibição dos escravos africanos de realizar seus cultos, aos moldes da região na qual estavam inseridos 

antes de chegar ao Brasil. Portanto, uma solução encontrada para esquivar-se da censura lusitana, foi 

reverenciar imagens católicas, que, na verdade, eram encaradas como deuses africanos. 
245

  Como exemplos, temos na Bahia: Oxalá: Senhor do Bonfim; Ogum: Santo Antônio; Xangô: São 

Jerônimo; Oxossi: São Jorge; Iemanjá: Nossa Senhora da Conceição. No Rio de Janeiro: Oxalá: Jesus 

Cristo. Ogum: São Jorge. Xangô: São Pedro ou São Jerônimo. Oxossi: São Sebastião. Iemanjá: Nossa 

Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Glória ou Nossa Senhora dos Navegantes. 
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casa no Brasil, no Rio de Janeiro.
246

 Grande parte da literatura corrobora para esta 

constatação,
247

 apesar disso, sublinha-se que há um elo, na formação da umbanda, 

kardecismo e candomblé (algumas nações), denominada macumba.
248

 

Sobre a macumba, foram encontradas algumas oposições. Para Almeida (2013), 

esta prática, característica do Rio de Janeiro do século XIX,  

 

caracterizava-se por uma peculiar difusão entre os grupos étnicos de 

quase todos os setores sociais. Diversas práticas presentes nas formas 

de Macumbas se encontravam no candomblé, no culto aos Caboclos e 

no próprio Espiritismo kardecista. Além dos Orixás, a Macumba 

apresentava dois arquétipos míticos diferentes, o “Caboclo” (mais 

especificamente o espírito de um índio brasileiro) e o “Preto Velho” 

(espírito de escravo), os quais ascenderiam a uma posição de grande 

importância na ritualística umbandista. O jornalista João do Rio 

(1976) relata que, na virada para o século XX, diversas pessoas vindas 

do setor médio e das elites iam procurar os serviços de inúmeros 

macumbeiros negros. Estes clientes pagavam bem para se verem 

“salvos” de situações críticas que envolviam doenças, amor, 

dificuldades financeiras, dentre outras. Este cenário foi o palco do 

surgimento da mais popular religião afro-brasileira, a umbanda 

(ALMEIDA, 2013: 22). 

 

Destaca-se que as distinções apresentadas não sucedem apenas por parte dos 

pesquisadores, mas entre os próprios adeptos, pois cada segmento exibe muitas 

particularidades. Desta forma, o termo genérico “macumba” é utilizado para designar 

cultos afro-brasileiros de origem nagô, mas, também é motivado por influências angola-

congo, ameríndias, católicas, espíritas e ocultistas. Artur Ramos (1935) diz que a 

cabula
249

 foi uma das principais práticas que auxiliou na formação da macumba. Bastide 

(1971) apresenta como motivo para a desagregação de muitas práticas religiosas de 

origem africana, a abolição da escravatura, pois apresentou um contexto urbano aliado 

ao trabalho assalariado, conduzindo muitos negros a questionarem diversas práticas 

religiosas ditas africanas. 
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 De acordo com Jensen (2001), a criação da umbanda é comumente atribuída a Zélio de Moraes. 

Branco de classe média e filho de mãe kardecista, Moraes afirmava que o espírito de um sacerdote jesuíta 

lhe comunicara que ele fundaria uma religião genuinamente brasileira, dedicada a dois tipos de entidades, 

o “Caboclo” e o “Preto Velho” - duas categorias classificadas como espíritos inferiores pelos kardecistas 

(ALMEIDA, 2013: 21).  
247

 Apesar de diferenciar-se do kardecismo, principalmente no que se refereà incorporação. 
248

 Além da macumba, existem outras práticas consideradas embrionárias das atuais religiões afro-

brasileiras, como, por exemplo, o Calundu (Ver SILVEIRA, 2009) e a Cabula. 
249

 Esta prática foi citada pelo participante quimbandeiro, no momento em que verbalizava a respeito de 

sua religião. 
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O termo macumba apareceu como tema de interesse neste tópico porque foi 

citado algumas vezes nos encontros, por causa de seu significado pejorativo atual. Isto 

foi verbalizado por adeptos do candomblé e quimbanda durante os encontros. 

 

Quimbandeiro: Nós usamos (...), o atabaque, o agogô, que é aquele 

que usamos no carnaval, as maracás, que são os chocalhos, nós 

usamos a macumba, que é o nome da madeira que era usada para fazer 

o “rec-rec”, então utilizava na parede e usava pra fazer o ritmo, tanto 

feita de madeira quanto de metal, e todos estes instrumentos tem como 

função contar a história (TC, 23/10/2014). 

 

Esta passagem não apresenta a macumba como uma prática religiosa, mas 

referindo-se a um instrumento musical. Este seria uma espécie de reco-reco bem maior 

do que o comum, que pode ser apoiado em algum lugar para se sustentar. 

 

Elias Alexandre: Os cultos que tem essa parada de visão e revelação 

ou que o espírito santo entra no corpo da pessoa e começa a ter visão e 

revelação, isso é em culto mais específico. É o culto que eles chamam 

de meia noite, que, na verdade era de dez a meia noite. Eu lembro na 

época que até diziam “O pessoal que tá lá na macumba, repreende 

senhor”, aí falava o salmo 91 e tal (TC, 18/06/2015). 

 

Neste caso, macumba foi interpretada como uma expressão utilizada por alguns 

adeptos ao cristianismo para se referir a qualquer manifestação de matriz africana. Pode 

receber este nome, uma oferenda na rua, um culto afro-brasileiro, um indivíduo com 

vestes da cultura afro (seja de abada ou em processo de iniciação com a cabeça coberta), 

uma dança, um toque de atabaque ou outro instrumento de percussão.  

Ao explicitar a generalização dos cultos afro-brasileiros com o nome de 

macumba,
250

 Carneiro afirma que a umbanda, é fruto de um culto de origem africana, 

trazido pelos escravos negros para o Brasil. “Primitivamente era chamado “candomblé”, 

nome genérico, aparecendo depois a denominação “macumba” e, mais recentemente, 

“umbanda” (CARNEIRO apud FONSECA, 2013: 102). Atualmente, “candomblé” e 

“umbanda” significam variantes do culto, sendo a primeira mais fiel à origem africana e 

a última o resultado de sincretismo com o catolicismo e o espiritismo: “Macumba 

                                                           
250 Edson Carneiro afirma que “a ausência de pesquisa científica é significativa, já que, a macumba, 

embora seja nela decisiva a influência do negro, admite práticas de magia européia, superstições 

medievais e crenças ameríndias, que podemos resumir no espiritismo, no catimbó e na pajelança, que 

assume cada vez mais esse caráter. Na macumba carioca talvez esteja o caso extremo, e sem dúvida 

singular, em que as religiões do negro, abrindo mão do seu arraigado sentido tribal, entram em fusão 

aberta com as concepções religiosas de outros grupos étnicos” (CARNEIRO, 1957: 71).  
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conservou-se, como nome genérico, englobando os cultos subsidiários, como 

“umbanda”, “quimbanda”, etc., não se aplicando propriamente ao “candomblé”” 

(CARNEIRO apud FONSECA, 2013: 102). 

Como exposto no discurso de Elias Alexandre, este termo é majoritariamente 

empregado com o intuito de difamar a cultura afro-brasileira. Todavia, alguns 

segmentos cristãos não utilizam este termo “genérico”, pois, sabem exatamente os 

nomes das entidades reverenciadas pela umbanda e candomblé. Fato que pode ser 

comprovado pelo estudo de campo de Mariano (2014) em São Paulo e pela 

programação de rádio e TV da IURD. 

 

Candomblecista 1: Mas aí é aquele negócio... Eu to dentro do meu 

ambiente. Se eu tocar um atabaque lá em casa, aí vão dizer: “ah tá, 

aquilo é uma casa de culto”. Eu não aceito o pessoal falando pai de 

santo nem macumba, macumba é outra coisa totalmente diferente. A 

minha casa é uma casa de culto afro (TC 17/9/2015). 

 

Esta afirmação apresenta uma forma de defesa da tradição. A candomblecista 

enfatizou que sua prática religiosa tem origem africana. Então, surge a pergunta: a 

macumba também pode ser inserida neste contexto? 

Ao responder esta questão, deve-se levar em consideração o que foi afirmado no 

início deste tópico. Ou seja, o termo é carregado de elementos depreciativos, portanto, 

mesmo que estas pessoas desconheçam a literatura a respeito das origens, utilizá-los 

atualmente seria uma forma de colaborar para que suas práticas fossem rebaixadas a 

generalização. Isto é, os conceitos podem ser transformados com o tempo, dependendo 

de como, e, por quem, são manipulados (KOSELLECK,1992). 

 

Católico 3: Eu acho que onde o sincretismo está mais presente é na 

música. Inclusive tem um toque na quimbanda que é exatamente esse 

funk (fez o ritmo do funk-tamborzão com as mãos ). (...) Mas se você 

falar pro moleque (sic) que o funk tem na quimbanda e na umbanda 

ele não vai aceitar.  

Candomblecista 1: Não vai. Vai dizer: eu não sou macumbeiro! (TC, 

19/03/2015). 

 

Esta passagem ilustra um debate mencionado anteriormente, quando foi 

comentado que a juventude de alguns bairros do Rio de Janeiro, ao passo que conhecem 

grande parte do repertório gospel, também tem intimidade com o funk carioca. Seja de 

forma irônica, preconceito refletido por sua experiência familiar, ou ciclo de amizades, 

dizer que o “batuque do moleque” é o mesmo aplicado em diversos terreiros pode ser 
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considerado uma ofensa por ele, já que o tambor introduzido no funk no final do século 

XX, não é mais visto como “atabaque”. Seu som, normalmente é sintetizado por meios 

eletrônicos, todavia, sua célula rítmica permanece, porém, “desritualizada”, e com 

adição de outros elementos rítmicos. 

A umbanda também agrega elementos oriundos de manifestações indígenas (o 

caboclo é um exemplo) e com o candomblé, porém, não podem ser confundidas. 

Ambas, umbanda e candomblé, são contextos religiosos baseados em um culto ancestral 

africano, todavia, na maioria dos candomblés, os orixás ou voduns, são cultuados pelos 

seus nomes de origem, sem referência a santos católicos.
251

 

Ampliando o debate com relação ao universo evangélico, ressalta-se o termo 

gospel. A partir da análise da literatura a respeito do tema, observou-se que, no Brasil, 

ele possui um significado diferente de onde surgiu. Ou seja, os brasileiros deram forma 

particular a este “gênero” musical, cultivado, primeiramente, pelos membros de igrejas 

norte americanas vindas da Inglaterra. 

Música gospel corresponde a um estilo próprio desenvolvido pelos cristãos 

negros dos Estados Unidos no início do século XIX, que cresceu junto com o 

preconceito racial (por parte da população branca) desse período, fazendo com que estes 

indivíduos constituíssem uma música que misturasse elementos tradicionais das igrejas 

que chegaram aos EUA antes do século XIX
252

 com o modo africano de cantar e tocar 

instrumentos (BAGGIO, 2005). Este fato ocorreu de maneira semelhante no Brasil, 

principalmente com as religiões de matriz africana, que também sofreram bastante 

repúdio, principalmente das elites brancas, como todas as outras diferentes da católica, 

porém com uma diferença: as religiões afro-brasileiras ainda hoje, são bastante 

discriminadas. 

Mendonça aponta que o gospel “também tem sido devidamente globalizado pelo 

cristianismo contemporâneo, tornando-se marca de uma nova cultura evangélica” 

(MENDONÇA, 2009: 47). Assim, a música gospel dos Estados Unidos proporcionou o 

surgimento de outros gêneros seculares, que foram inseridos na música popular,
253

 

                                                           
251

 Outra diferença apresentada pela participante candomblecista foi que os pontos de umbanda são 

cantados em português, mesmo apresentando algumas palavras oriundas de dialetos africanos. 
252

 Refiro-me às denominações cristãs oriundas da reforma protestante, principalmente, anglicana e 

calvinista. Entretanto, as que mais se destacaram no cenário do Novo Mundo foram as que o rei Henrique 

XVIII perseguiu durante a expansão do anglicanismo na Inglaterra, com exceção do catolicismo, que teve 

menos prestígio na colônia inglesa da América.  
253

 Sobre o conceito de música popular, Araújo (1996) considera que  

nos termos de Antonio Gramsci, ela seria um segmento de uma cultura  

nacional-popular, expressão dos antagonismos entre classes sociais em uma sociedade nacional 
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como o blues, a soul music e o rock and roll, tendo como característica marcante, em 

sua fase inicial, ser espontânea e profundamente emocional (BAGGIO, 2005). 

Também é possível observar transformações que podem auxiliar no 

entendimento do cenário gospel atual. Um exemplo foi quando os protestantes 

começaram a ter visibilidade no Brasil no final do século XIX e sua música ainda 

apresentava características similares de seus locais de origem (América do Norte e 

Europa). O domínio do órgão - nas primeiras décadas do século XX - em algumas 

correntes protestantes no Brasil (BARBOSA, 2010) deu lugar a outros instrumentos, 

seja por opção da congregação de se encaixar aos moldes da contemporaneidade, como 

buscaram os primeiros protestantes do século XVI (BURKE, 1999), ou por situações 

financeiras que se adequassem a tal instrumentação.  

É notória a complexidade do termo gospel, sobretudo devido a sua forma de 

adaptação à cultura brasileira. Além de diversas composições serem formadas por 

elementos de tendências africana, latina e norte-americana, continuam, recebendo o 

nome de origem. Em consequência disto, no Brasil, ele relaciona-se mais com o texto de 

uma canção (que deve conter uma mensagem cristã) do que com um gênero musical, 

específico. Prosseguindo, algumas características do gospel norte-americano ainda são 

presentes nas igrejas e em estilos musicais fora dos espaços ritualísticos. Um exemplo 

está na aplicabilidade de técnicas de impostação de voz por diversos cantores 

evangélicos renomados e por grande parte dos ministérios de louvor, que perpetuam 

esta escola no país. A interpretação vocal de muitas músicas do repertório gospel 

privilegia a valorização de vibratos e melismas (como apresentado anteriormente), além 

de vocalizes com uma alta amplitude de extensão. 

  Em alguns lugares do Rio de Janeiro
254

 o movimento de música gospel ganhou 

uma dimensão tão grande que não é raro encontrar louvores nas “paradas de sucesso” 

das rádios seculares. Além disso, muitas delas são gravadas por cantores não 

protestantes. A música “Faz um milagre em mim”, interpretada por diferentes artistas, 

como Regis Danese e Pique Novo,
255

 por exemplo, concorreu ao Grammy de Música 

                                                                                                                                                                          
(ARAÚJO, 1996). Para  Ortiz (2003) esta seria fruto da cultura internacional-popular. Portanto, além da 

cultura nacional-popular, lança-se a cultura internacional popular. Neste caso, o próprio processo de 

produção, estilização ou pasteurização visa apresentar a mercadoria de forma palatável para diferentes 

públicos nacionais. Desde que lembremos que esses públicos estão sendo homogeneizados pelos padrões, 

estilos, linguagens, modas ou ondas que também se produzem, estilizam e pasteurizam (ARAÚJO, 1996). 
254

 Locais em que houve observações empíricas, feitas pelo grupo de estudo entre 2013 e 2014, em alguns 

templos de Duque de Caxias e Magé. 
255

 O primeiro é o compositor da música (do mercado gospel) e o segundo, é uma banda de pagode que 

não tem relação direta com o contexto evangélico. 
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Latina em 2009. Além desta, “Noites Traiçoeiras” é pauta na justiça brasileira, por conta 

de disputas sobre direitos autorais da composição (LIMA, 2015).  

Canções como estas, estão presentes nos cultos e são interpretadas por membros 

através de acompanhamento instrumental, playback, ou em ambos os formatos. A 

denominação que mais investe no ramo do mercado gospel (além de ser pioneira em 

diversos produtos) é a Igreja Renascer em Cristo, grande responsável pela difusão da 

“cultura gospel” no Brasil (CUNHA, 2007). Esta entidade religiosa está construindo 

uma nova noção de santidade, em que os jovens convertidos não necessitam assumir 

novos gestuais e vestuário para serem evangélicos e os estilos musicais gospel diferem 

dos estilos seculares correlatos. (MENDONÇA, 2009). Assim, o atual espaço do 

sagrado contempla manifestações do contexto profano, cujo adorador não faz oposição 

entre Deus santo e comportamento trivial, o que, segundo Dorneles torna o culto mais 

atrativo (MENDONÇA, 2009 apud DORNELES, 2008). Em contradição, observou-se 

que isso não é exclusivo das igrejas neopentecostais e já existia durante a Idade Média 

(em proporções distintas), porém, a diferença é que, embora estes locais sejam 

considerados sagrados, podem ser frequentados por todos, em qualquer horário
256

 e sem 

distinção de vestimentas. 

Tendo em vista estas considerações, foram debatidos quatro pontos pertinentes 

para a questão do gospel e sua característica sincrética.  

1 – Apesar do grupo TC não possuir evangélicos que frequentem todos os encontros, até 

o momento, muitos já participaram/ participam e contribuem bastante no sentido de 

elucidar sobre as diferentes práticas das ramificações do protestantismo.
257

  

2 – O termo gospel possui sentido amplo e não se refere somente à música, mas ao 

mercado religioso em geral e à forma de vida (CUNHA, 2007), além do que, é utilizado 

pelos evangélicos como uma maneira de distinguirem-se das outras religiões. 

Um exemplo da aproximação entre o gospel e a indústria fonográfica secular 

contemporânea está exposto na atuação de palco e em programas radiofônicos ou 

televisivos, de grande parte dos cantores que representam este cenário, demonstrado na 

breve descrição de Mendonça (2009). 

 

                                                           
256

 Refiro-me às igrejas, Mundial do Poder de Deus, IGD e IURD. 
257

A partir de 2015, a maior parte dos encontros foi marcada pela presença de católicos e 

candomblecistas. Apesar do distrito de Xerém possuir muitos adeptos às religiões protestantes (a maioria 

da população, como demonstrado no censo anteriormente), o grupo ainda não tem participantes fixos 

desse segmento religioso, porém, alguns participaram das reuniões durante dois meses e outros visitam 

constantemente, seja como palestrantes ou como integrantes do grupo. 
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na abertura do DVD Alegria, gravado ao vivo, o pastor e cantor André 

Valadão avisa o público que “é hora de tirar o pé do chão”, em uma 

imitação das palavras de comando dos cantores seculares dos trios 

elétricos. Os estilos musicais alternam canções lentas e evocativas de 

momentos de comunhão com o pop/rock repleto de riffs de guitarra. 

Nos extras do DVD, apresenta-se a propaganda da “Amém”, grife de 

roupas com visual e estampas de frases evangélicas (MENDONÇA, 

2009: 47). 

 

 É difícil perceber distinção entre sagrado e profano no gospel. Não fossem as 

letras baseadas em mensagens bíblicas, este contraste não existiria, uma vez que as 

sonoridades em si poderiam ser classificadas como música popular brasileira. Isso 

ocorre porque o aumento desse estilo musical no Brasil está ligado à hibridização de 

vários gêneros musicais, indo “das lentas baladas ao dançante forró, do rap ao pagode” 

(MENDONÇA, 2009: 45). 

Retomando, o universo gospel começa a se expandir a partir dos anos 1980 e 

1990, com o surgimento das igrejas neopentecostais, cuja Renascer em Cristo, como 

salientado anteriormente, é uma das representantes mais substanciais (CUNHA, 2007; 

MARIANO 2014), que, além de investir em uma música espelhada nos hits do 

momento, faz o mesmo acerca das vestimentas, na qual conseguem conquistar, 

principalmente, a juventude. Porém, outras denominações preferem manter a música em 

segundo plano (no momento do culto) privilegiando poucos hinos durante seus ritos, 

como no caso da IURD e da Internacional da Graça de Deus (IGD), que possuem 

poucos instrumentos em suas igrejas (MARIANO, 2014). Normalmente um teclado, já 

que a música não é o foco principal, mas as curas e desdobramentos da Teologia da 

Prosperidade. 

 Em Xerém, este estilo não se faz presente apenas entre jovens das igrejas 

neopentecostais, também é observado nas igrejas renovadas. Isso é visível em shows em 

praça pública, cujo estilo das pessoas de diferentes igrejas evangélicas se confunde com 

jovens que vão a shows seculares, fato que se repete na paisagem sonora do repertório 

executado em palco. Ademais, o interior destes templos é repleto de “atrativos”, 

gerando certo ar de conforto aos integrantes, semelhante a uma casa de shows. Muitas 

igrejas são equipadas com ar condicionado (ou sistemas de ventilação que deixam o 

local fresco), modernos aparelhos sonoros, banheiros limpos, logomarcas pensadas 

estrategicamente e poltronas confortáveis.
258

 Algumas igrejas oferecem possibilidades 

                                                           
258

 Muitas igrejas neopentecostais funcionam em espaços, que, outrora eram cinemas, teatros, ou casas de 

shows. 
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que muitos participantes não desfrutam em suas casas, fazendo com que se sintam bem 

acolhidos, usufruindo de um “modelo” de vida que eles podem alcançar através da fé e 

dos preceitos aconselhados pelos seus mentores espirituais. 

Para Mendonça (2009), o mercado evangélico tornou-se um ramo de negócios 

em expansão no Brasil.  

 

Até os anos 1970, esse mercado ocupava-se principalmente com 

vendas de literatura denominacional, produtos alimentícios e artigos 

musicais, como hinários e discos da hinologia tradicional. No século 

XXI, além de atender às expectativas espirituais e de saúde, a 

variedade de produtos comercializados visa à satisfação das 

necessidades mais particulares dos fiéis, como vestuário e 

embelezamento pessoal, e também oferece celulares e um grande 

número de acessórios. O que tem caracterizado a maior parte dos 

produtos gospel é uso de slogans religiosos e versos bíblicos nas 

embalagens e nos objetos, o que coopera para dar ideia de sacralidade 

do consumo
259

 (MENDONÇA, 2009: 57). 

 

3 – O gospel, apesar de servir como uma forma de identidade que distingue os 

evangélicos de outras práticas religiosas, exibe uma estrutura interna complexa, pois as 

práticas de suas ramificações são bem distintas. Ou seja, o surgimento de várias igrejas 

nos últimos trinta anos fez com que o “evangelismo” brasileiro exibisse poucos sinais 

de unidade, se bem que, com a ascensão da explosão gospel há um movimento de 

unificação
260

 de muitas igrejas evangélicas (CUNHA, 2007). 

 Seguindo o processo inverso do sectarismo, pregado pela contracultura 

protestante da pós-reforma,
261

 o gospel rearticulou características consideradas fora do 

contexto protestante. Este fato corrobora com a afirmação de que (assim como os 

representantes do catolicismo fizeram, ao desembarcar em terras brasileiras) o 
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 Um exemplo da expansão dessa característica pode ser observado no sítio eletrônico do refrigerante 

Leão de Judá Cola (www.leaodejudacola.com.br). Lançado no mercado em 2008, foi a aposta do 

empresário Moisés Magalhães para “conquistar cada consumidor no Brasil e no mundo”, conforme diz o 

site da empresa Alfa Gold. “Determinamos, em nome do Senhor Jesus, dividirmos a história do 

refrigerante em antes e depois do Leão de Judá Cola”, informa a campanha no produto. A empresa 

anuncia que “o Espírito Santo já nos confirmou que Ele tem sete mil distribuidores Leão de Judá somente 

no Brasil” e faz uma citação pouco ortodoxa de um versículo bíblico: “Também conservei em Israel 

SETE MIL, todos os joelhos que não se dobraram a Baal” (I Reis 19: 18). Entre os Dez Mandamentos do 

refrigerante descritos no site, o segundo diz: “Amar o próximo: amarmos nossos consumidores como a 

nós mesmos”, enquanto o décimo sintetiza: “Crescimento Global”. (MENDONÇA, 2009: 57) 
260

 Esta unificação não é institucional, em formato de “cartel” (diversas igrejas diferentes que se juntam 

formando uma nova). Ela é estruturada, a partir de uma rede de relações, cultivadas entre as igrejas, no 

qual a música é um dos elementos que garante a unidade apresentada. 
261

 Se o protestantismo da reforma do século XVI já havia reduzido o uso dos símbolos, em especial os 

icônicos, no PHM o divino passou a ser representado pela linguagem verbal: os protestantes leem, ouvem, 

cantam e, sobretudo, pregam. (CUNHA, 2007: 42) 
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hibridismo é parte considerável deste novo modo de ser evangélico que, ao aglutinar 

elementos da cultura popular, dá-lhe outros significados (MARIANO, 2014). 

4 – A música gospel, no Brasil contemporâneo, ainda que carregue elementos da norte-

americana, envolve poucas características de suas origens.
262

 De acordo com Campos 

(2008), esta ascensão prevalece, sendo que as religiões neopentecostais são as que mais 

contribuem para este quadro
263

 (MARIANO, 2014). 

A prática musical do cenário evangélico de Xerém varia bastante. Como 

apresentado, observou-se que muitas assembleias de Deus de maior porte investem em 

orquestras de sopro, além da formação tradicional de bandas de rock (baixo,
264

 bateria, 

guitarra e teclado e, por vezes, percussão). Já as congregações (normalmente menores), 

contam com instrumentações menores e seus hinos executados podem ir do rock ao 

samba, do forró ao blues, mas comumente é denominado gospel.  

Um participante batista do TC relatou que as igrejas presbiteriana e batista 

(tradicionais)
265

 são fiéis aos hinários. Em contrapartida, algumas pentecostais e 

protestantes históricas (renovadas) optam por variar seus repertórios, executando, 

inclusive, louvores presentes na programação das rádios. 

  Durante a pesquisa etnográfica, analisei algumas gravações de cultos nas 

igrejas O Brasil Para Cristo (OBPC), Assembleia de Deus, Internacional da Graça de 

Deus (IGD) e Congregação Cristã do Brasil. As duas primeiras apresentaram traços 

marcantes do pentecostalismo brasileiro: volume alto, participação intensa de todos os 

membros, utilização do pandeiro como um dos instrumentos. A IGD foi caracterizada 
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 O crescimento de diferentes correntes protestantes no quadro brasileiro foi analisado por Leonildo 

Silveira Campos. No Censo de 1960, os católicos representavam 65.235.595 (93,1%); da população 

brasileira. Em 1970, atingiram a cifra de 85.775.047 (91,8%). Houve, portanto, na década anterior (1960-

70) um decréscimo de 1,3% a despeito do aumento no número absoluto de mais de 20,5 milhões de 

católicos. Por sua vez, os evangélicos, que eram 3.077.926 (4,3%), foram para 4.833.106 (5,2%), o que 

equivale a um aumento de 57% sobre os números de 1960. A população católica, que teve um acréscimo 

de 34,3% entre os anos 1950-60 em números absolutos, cresceu a uma taxa menor nos anos 1960, ou seja, 

de 31,4%. Os pertencentes a outras religiões caíram de 2,4% para 2,3% e os sem religião subiram de 0,5% 

para 0,8% da população (apresentar dados estatísticos e diferenciar igrejas tradicionais das pentecostais) 

(CAMPOS, 2008). 
263

 De acordo com Mariano (2014), somente a Igreja Universal do Reino de Deus (que inaugura um 

templo por dia) já é suficiente para exemplificar a propagação do neopentecostalismo, muito aceito pela 

população brasileira. 
264

 O melhor exemplo, em Xerém, é a Assembleia de Deus da Praça da Pedreira. Coordenada pelo pastor 

Lorival Machado (que possui bastante influência na região, inclusive na política local), a igreja, além de 

contar com uma aparelhagem composta por tecnologia de ponta, equiparada a grandes casas de show, 

dispõe de uma orquestra de madeiras e metais, que realiza apresentações nos cultos, festas e eventos 

próprios. 
265

 Utilizo este termo oposição às renovadas, que aponta para novas formas de organização dos ritos, 

contrariando alguns pressupostos básicos dos protestantes históricos, principalmente no que diz respeito à 

música. Um exemplo é a pouca utilização do hinário. 
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por uma música voltada para reflexão, cujo volume sonoro é mais contido durante os 

louvores.  

César e Shaull (1999) apresentam que o pentecostalismo faz uma “inserção na 

modernidade” ao substituir os parâmetros tradicionalistas do protestantismo por padrões 

contemporâneos de proselitismo religioso, como a dança, as “canções populares, com 

letra religiosa” e os eventos públicos de reunião de massa (CÉSAR E SHAULL, 1999: 

28-29). Estes fatores, aliados a uma visível atenuação de rígidas normas 

comportamentais, facilitariam a expansão das igrejas que absorvem meios mais 

modernos de divulgação de sua mensagem. Porém, em alguns locais de culto 

evangélico, a linha que divide o “tradicional e o moderno” é tênue, principalmente na 

música. Um exemplo pode ser extraído do repertório das igrejas pentecostais, em que, 

por oferecerem a “oportunidade”, o trânsito entre músicas atuais e antigas são mais 

comuns. Evidencia-se que esta característica não causa constrangimento por parte de 

quem executa ou ouve. 

Apresentando parte de sua experiência evangélica ao grupo de estudos TC, Elias 

Alexandre destacou um setor da Igreja Batista que frequentava em Parque Paulista
266

 - 

Embaixadores do Rei. Suas atividades contemplam muitos elementos tradicionais 

batistas (compromisso com a igreja e com os valores cristãos), aliados ao hibridismo 

gospel contemporâneo (prática de esportes na igreja).  

 

Elias Alexandre: você pega meninos de 9 anos aos 16. Incentiva neles 

valores morais, tipo respeito, além do estudo da Bíblia. Aí você 

convida eles para o futebol, pipa, algo assim, até tem uma parte que 

fala assim, tem a bandeira da embaixada (é uma organização batista) 

para vocês entenderem melhor é o escoteiro sabe? 

Tem uma parte que é assim: eles só devem falar com a Mão no peito, 

quem é batizado: “compromisso. Prometo esforçar-me por uma vida 

digna de embaixador do rei, guardar meus lábios da mentira da 

impureza te tomar o nome de Deus em vão, conservar meu corpo 

limpo e pronto pra serviço, estudar a vida de grandes embaixadores do 

rei na ordem de Deus e dos missionários dar tudo que puder para o 

sustento de missões e pelo meu trabalho ajudar a estabelecer o reino 

de Deus na terra (aí essa parte é só para os batizados) prometo ser leal 

a Jesus Cristo viver para ele, servi-lo sempre terei uma vida pura direi 

sempre a verdade se assim não for para que nasci?” Aí acaba o tema, a 

parte do compromisso. 

Terça-feira são as reuniões e sábado tem o futsal. O tema é “construir 

meninos para não remendar homens”. (...) Então a proposta é tirar os 

meninos da rua, aquelas coisas (TC, 18/6/2015). 
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 Bairro do 3° distrito de Duque de Caxias. Possui aproximadamente 12 km de distância de Xerém. É 

marcado pela forte presença de igrejas evangélicas, porém, possui um movimento de práticas religiosas 

afro-brasileiras, representativo em Duque de Caxias. 
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Tanto as igrejas batistas tradicionais quanto as renovadas incentivam esta 

prática, fato que pode ser observado em seus templos e galpões anexos, cuja 

preocupação é “salvar os jovens da vida do crime e ociosidade”.
267

 Embora esteja 

presente, a caridade não é a principal característica do protestantismo, mais próxima ao 

catolicismo (dando que se recebe) e ao espiritismo kardecista e umbandista (elevação 

espiritual). Com relação ao contexto evangélico percebe-se que a finalidade destas ações 

não está restrita ao auxílio motivacional e vocacional dos jovens. Elas visam incentiva-

los à conversão. Porém, as estratégias para alcançar esta meta são oriundas de atividades 

puramente seculares, fato também observado nos movimentos de Capoeira Gospel e dos 

Atletas de Cristo (MARIANO 2014; CUNHA 2007). 

Neste sentido, o caso da capoeira
268

 foi considerado o mais significativo, 

chegando a ser objeto de discussão do TC. Ele também teve relevância por demonstrar 

uma herança das práticas dos (ex) escravos africanos, os mesmos que deram origem ao 

candomblé e à umbanda. 

 

Candomblecista 1: Você vê, a capoeira já foi introduzida nos meios, 

mas as pessoas ainda olham ela assim, com um pouco de preconceito. 

Católico 3: E o engraçado é que a capoeira, tá, estão todos os 

elementos ali, da diversidade afro, também do candomblé, e hoje tem 

capoeira, tipo aula de capoeira em igreja evangélica. 

Católico 2: Capoeira gospel. 

Candomblecista 1: Eu passei essa semana em algum lugar e aí tá lá, 

eles agora estão fazendo. 

Católico 3: É, eu queria saber como que funciona, se eles fazem isso, 

sei lá, retira todos os elementos, os cantos. 

Candomblecista: Retira tudo, não tem nada a ver com a evocação. 

Católico 3: Porque a capoeira é meio... 

Católico 2: Eu já vi uma música evangélica na capoeira, na praça da 

Mantiqueira. Na maioria das vezes não tem letra, é só a batida. 

Católico 1: Mas a batida é igual a da capoeira mesmo. 

Católico 2: É como se eles tivessem tirado a melodia do berimbau. 

Católico 3: A batida tem que ser a mesma, senão eles não estariam 

fazendo os movimentos. 

Candomblecista 1: O berimbau faz a marcação (TC, 17/9/2015). 
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 Atualmente, o caráter, cada vez mais independente, de muitas igrejas evangélicas, dificulta uma 

classificação precisa da preocupação com a questão da caridade. Todavia, observa-se que a maioria não 

desvincula proselitismo de ação social.  
268

 Segundo Mestre Cobra Mansa e Mathias Röringrig Assunção (2009), esta prática, típica de 

brincadeiras das senzalas de Salvador, também é dançada por rapazes durante o ritual de puberdade das 

meninas no sul da Angola, chamado de mufico, efico ou efundula. 
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Estas ideias partiram de uma discussão sobre a instrumentação do candomblé, 

enquanto discutíamos a presença do atabaque nas performances em conjunto (diálogo 

sonoro). Mesmo sendo uma conversa informal, composta de dados empíricos, a partir 

de observações de outsiders a respeito de eventos públicos, o evento foi comprovado 

em diferentes situações. 

Em buscas pela internet, foram encontrados diversos grupos que desenvolvem 

esta prática. Uma página do Facebook intitulada Associação de Capoeira Gospel 

Guerreiros de Jesus, apresenta o seguinte recado: 

 

Atenção povo de Deus, vc que um dia foi Capoeirista e se converteu 

mas quer fazer a obra do Senhor na seu Bairro, Cidade ou País, Afilia-

se a Associação De Capoeira Gospel Guerreiros de Jesus, Carregue 

essa Bandeira de cristo damos todas as orientações necessárias para vc 

liderar o seu núcleo aí no seu espaço, conto contigo! (FACEBOOK, 

2015). 

 

Também foi encontrado um sítio eletrônico (CAPOEIRA GOSPEL, 2016) que 

apresentou, com detalhes, a capoeira como instrumento de evangelização. Sua página 

inicial apresenta um texto que, apesar de afirmar que o grupo é “100 % capoeira”, tem 

como objetivo divulgar o evangelho. Isto é reforçado a partir da citação de passagens 

bíblicas que comprovam a atuação desta instituição. 

 

Sejam bem vindos [sic]este site pertence a todos vocês que compõem 

o grupo 100% capoeira, é mais uma vitória nas batalhas desta galera 

que formam um só corpo em Cristo Jesus, somos uma família. Este é 

mais um ano de vitória, vocês fazem parte de uma historia [sic] que 

esta só começando, vamos caminhar juntos, guiados pela palavra 

fortalecidos pelo Espírito Santo, conduzidos pela forte mão do Senhor, 

os que caminham por este mundo são mensageiros do reino, 

guerreiros em batalhas, mas saibam que somos mais que vencedores 

em Cristo Jesus Ef 6 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, 

para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois 

de terem feito tudo. 14. Assim, mantenham-se firmes, Usem a verdade 

como cinturão. Vistam-se com a couraça (armadura) da justiça15 e 

tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. 16 Além 

disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as 

setas inflamadas do Maligno. 17 Usem o capacete da salvação e a 

espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18 Façam tudo isso 

orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo 

Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por 

todo o povo de Deus. 19 E orem também por mim, a fim de que Deus 

me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com coragem 

e torne conhecido o segredo do evangelho (CAPOEIRA GOSPEL, 

2016). 
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No YouTube foram visualizados diversos vídeos, que demonstram a prática da 

Capoeira Gospel. Analisando um evento, nestas condições, percebeu-se que as 

vestimentas, instrumentação (atabaques, berimbau e pandeiro), organização em roda, 

estilo de canto, bem como o jogo em si (movimentos da capoeira), são similares à 

capoeira de Angola. De acordo com Diniz (2010), os textos evangélicos para as cantigas 

de capoeira atribuem, geralmente, o mérito da libertação da escravidão a Deus e a Jesus 

Cristo, assim, como em grande parte da estratégia da cultura musical gospel, quando 

apenas as letras das músicas são “substituídas”.   

 

Quem manda no mundo é Deus 

Quem manda no mundo é Deus 

Foi Deus que criou o mundo  

Quem manda no mundo é Deus (VÍDEO 1) 

     

Portanto, como afirma Altair José dos Santos, o Mestre Chocolate, “a capoeira é 

e sempre será capoeira, a forma de uso é que pode ser diferente” (VASCONCELOS, 

2016). Neste caso, observa-se que o mestre não diferencia o “jogo”, mas o “modo de 

jogar”, uma vez que (embora seja a mesma dança com toda estrutura de uma capoeira 

secular), além do texto modificado, a intenção dos participantes é diferente. Sua 

utilização tem a ver com a convivência evangélica atual, na qual esportes e música 

fazem parte do repertório atrativo do universo gospel. Estas práticas sempre almejam a 

premissa fundamental para os cristãos: difundir o evangelho. Portanto, a Capoeira 

Gospel, Capoeira Evangélica ou Capoeira Cristã não é um novo estilo de capoeira, mas 

um movimento de evangelização que faz parte de um sistema que cresce 

constantemente. Todavia, também foram encontrados textos sobre a Capoeira Gospel 

que misturaram elementos cristãos com os da cultura africana, como este trecho de 

música recolhida por Brito (2007): “Busca o dendê/ Busca o dendê/ Busca o dendê 

pregador/ Busca o dendê” (BRITO, 2007: 161).  

A “temática do dendê é muito utilizada no repertório das cantigas tradicionais de 

Capoeira e de Caboclos” (DINIZ, 2010: 194). Da mesma forma, é relatada por Prandi 

(1991) e por candomblecistas do TC que esse óleo é utilizado em diferentes momentos 

do contexto das religiões afro-brasileiras. Sincretismos como este pode ocasionar 

movimentos de oposição a tal prática, como é o caso da crítica feita pela mestra de 

capoeira Angola do Grupo Nzinga, ao assinalar que 
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a impossibilidade de negar o vínculo entre a Capoeira e as “religiões 

de matrizes africanas (...), sobretudo o candomblé das nações Angola 

e Caboclo” já que “à exceção das músicas compostas na atualidade, 

seus cantos são os mesmos pontos encontrados nas festas religiosas 

destas nações” (ARAÚJO apud DINIZ, 2010: 194). 

 

Outra prática, externa aos assuntos discutidos no grupo de estudos, faz parte do 

objeto de pesquisa de Glaura Lucas: O Congado Mineiro - Reinado de Nossa Senhora 

do Rosário.
269

 Glaura Lucas (2006) afirma que a música dos escravos africanos, 

cultuando santos negros (da irmandade de brancos e mulatos) e os antepassados, por 

não ser registrada em forma de partitura,
270

 “experimentaram outra forma de 

transmissão através das gerações de acordo com uma dinâmica própria à oralidade” 

(LUCAS, 2006:76). Com isso, elas são transformadas e recriadas continuamente de 

diversas formas, fato que também acontece com outros costumes baseados na oralidade, 

e que sobrevivem ainda hoje. 

Apesar da negligência desta prática durante muito tempo, desde o século XIX 

ela atrai a atenção de pesquisadores de diferentes áreas. Fato que se difere quando a 

ótica está voltada para a população desligada da academia, principalmente fora da área 

de humanas e artes. Em Xerém, a manutenção do distanciamento entre cristianismo e 

“espiritismo” é valorizada pelos primeiros que veem nessa (e em outras) estratégia, uma 

forma de valorizar seus costumes em detrimento de outros diferentes (LUCAS, 2006). 

Um dos resultados deste cenário, como já apresentado, possui desdobramento na 

forma como se posicionam as gerações mais novas, que encaram práticas religiosas não 

cristãs como “demonizadas” (MARIANO, 2014). Assim, quando algum caso de 

extremismo por parte de organizações religiosas afro-brasileiras é noticiado, a 

reverberação é mais ampla do que qualquer atitude “errada” que parta de alguma 

religião cristã. Ao assumir que todas as religiões são passiveis de “falhas”, os adeptos 

devem reconhecer que podem sofrer críticas. Cabe à sociedade julgar o que se fazer a 

respeito.
271

 

Pela valorização que o eurocentrismo deu à escrita, religiões de tradição oral não 

possuem o mesmo reconhecimento das que utilizam livros sagrados. O curioso é que 
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 Prática originária desde o período colonial, quando Minas Gerais foi o principal alvo dos europeus e de 

brasileiros que viviam em busca de metais preciosos. 
270

 Segundo a autora, as poucas músicas escritas do período colonial mineiro, estão em péssimo estado de 

conservação. 
271

 Como ilustração, cabe retomar uma experiência que apresentei na introdução deste texto. Quando levei 

alguns alunos para visitar um centro de quimbanda e no outro dia o projeto sofreu represália, fato que não 

aconteceria se tivéssemos ido a uma igreja evangélica, uma vez que a maioria dos alunos eram adeptos ao 

cristianismo. 
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quando os alunos das escolas, cujo projeto foi realizado anteriormente, compararam 

algumas mitologias (nórdica, grega, africana, romana, católica), começaram a 

compreender que toda tradição religiosa é composta de mitos, cujas explicações são 

feitas de formas diferente (às vezes com o mesmo objetivo). Contudo, estas podem se 

misturar, seja por antropofagia,
272

 aculturação ou adaptação ao meio. Assim, no Brasil 

existem dois exemplos típicos: IURD e umbanda. 

Para Lucas (2006) a experiência religiosa é reconhecidamente um índice 

importante de resistência cultural; da mesma forma, a música, vinculada à vivência do 

sagrado, se apresenta mais estável. Complementando, Pierre Nora (1993), a respeito da 

distinção entre memória e história, afirma que na falta de intenção da memória, os 

lugares de memória serão os lugares da história. Ou seja, mesmo que uma prática seja 

“esquecida” ou deixada de lado por teóricos, ela pode ser “redescoberta” ou interpretada 

aos olhos do tempo em que for analisada. Isto ocorre porque a memória também pode 

ser concebida como uma construção processual, já que ela não é apenas uma 

reconstrução do passado, mas a perspectiva do presente, imprimindo frescor aos 

acontecimentos do passado (GONDAR, 2005). 

 É fato que esses casos de sincretismo fazem parte de recortes de um sistema 

muito mais complexo, nada obstante, a intenção foi associar exemplos apresentados 

pela literatura acadêmica, com o contexto da presente pesquisa, mesmo que a música, 

por vezes, estivesse em segundo plano, já que, partiu-se de uma análise 

etnomusicológica, na qual a música é vista como parte da cultura (MERRIAM, 1980). 

 

2.7 Pandeiro como um dos símbolos sincréticos  

 

Outro elemento característico do sincretismo, observado entre a música 

pentecostal e a secular, foi fruto de um estudo de campo realizado entre os anos de 2014 

e 2015, a respeito do pandeiro. Este recorte foi organizado fora do TC e sua etnografia 

constituiu-se a da observação de três templos pentecostais: O Brasil para Cristo (OBPC) 

de Xerém, Assembleia de Deus (Assembleia dos Santos), localizada na Mantiquira e 
                                                           
272

 Termo cunhado por Oswald de Andrade para designar a antropofagia (tradição de alguns povos 

nativos do Brasil de alimentar-se do outro e, portanto receber a energia do mesmo) relacionada à questão 

cultural. Segundo Andrade, este tipo de antropofagia diz respeito ao processo de anexação de elementos 

de outra cultura, neste contexto, a estrangeira. Ao invés de continuar enfatizando simbolismos nativos, 

considerados exóticos, estes modernistas buscavam criar uma cultura rica e própria a partir da junção do 

que já pertence aos brasileiros com o que é construído fora do país. 
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Assembleia de Deus da Vila dos Blocos, todas situadas no 4° distrito de Duque de 

Caxias. Em vista disso, foram realizadas entrevistas (a partir de trocas de e-mails) com 

membros de igrejas protestantes em outras localidades do município. Desta forma, três 

questões nortearam a investigação:  

 É possível uma análise da inserção do pandeiro nas igrejas através da categoria de 

trabalho acústico?  

 Por que a utilização do pandeiro de nylon?  

 O uso do pandeiro pode ser considerado elemento da cultura pentecostal brasileira? 

Este instrumento de origem árabe, que no Brasil foi bastante difundido por 

gêneros como baião e samba, é muito utilizado em igrejas evangélicas em Duque de 

Caxias. A partir da etnografia foi possível constatar que todas as igrejas apontadas 

utilizavam pandeiro de nylon. Isso pode ocorrer por diferentes fatores, no qual destaco 

três principais: 1- a utilização do pandeiro, sobretudo nos corinhos de fogo,
273

 está 

intimamente associada ao baião, ou mesmo ao toque dos versadores do gênero 

conhecido como embolada, que manuseiam o instrumento de forma similar, 

movimentando as duas mãos; 2- o baixo custo, (todos os pandeiros observados eram de 

preços acessíveis) 3- o pandeiro de couro não oferece um volume tão alto quanto o de 

nylon e, como o sistema de amplificação nesses templos (quando existem outros 

instrumentos além do pandeiro), normalmente privilegia a guitarra ou o cantor, uma 

função do pandeirista é tocar com bastante intensidade.
274

 

Uma das perguntas feitas aos interlocutores foi: o pandeiro teria importância 

para algum momento musical dos ritos evangélicos? Muitos responderam que sim, mas, 

comparando-o com outro instrumento qualquer. Dulsilene Rapozo, componente da 

Igreja Batista da Figueira apontou que 

 

essa pergunta é bem abrangente pois não se pode falar em música de 

igreja e nivelar a igreja protestante como sendo uma referência para 

todas as denominações evangélicas existentes. Cada denominação tem 

uma história e uma influência, e, nem todas derivam da reforma 
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 “Gênero musical” marcado por textos em linguagem coloquial e melodias que privilegiam repetições 

de frases melódicas curtas (normalmente em tonalidade menor harmônica) e alto volume. Normalmente é 

composto por subgêneros do samba e forró, revelando um pentecostalismo particular, “à brasileira”. 

Assim como Felipe Sales, foi quase unânime a afirmação de que o pandeiro é muito utilizado nos 

chamados corinhos de fogo. Para Albuquerque Junior, este estilo vai além do processo de 

assimilação/absorção de elementos culturais do Brasil. “Refletem também a  influência sofrida no trânsito 

simbólico cultural da religiosidade brasileira” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2014: 54), sobretudo das 

religiões de matriz africana. 
274

 Ou nas palavras dos mesmos, “meter o braço para que anime o povo” para que se faça ouvir o 

instrumento em toda a igreja. 
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protestante. Na igreja batista, por exemplo, o instrumento mais 

valorizado historicamente era o piano. Hoje ainda temos o teclado 

como substituto, mas o violão também tem sua importância. A bateria 

era terminantemente proibida até uns trinta anos atrás. Meu marido me 

contou que, quando era adolescente, os organizadores da Festa da 

Primavera (uma festa que acontece anualmente e envolve jovens de 

igrejas batistas do estado inteiro) convidaram um grupo chamado 

Rebanhão, que usava bateria e guitarra e possuía letras bem críticas, e 

a apresentação acabou sendo vetada pelos líderes das igrejas batistas 

(informação por e-mail).
275

 

  

A partir deste depoimento (assim como em outros), pode-se considerar que o 

pandeiro recebe menos importância nas igrejas históricas (de missão e de imigração). 

Isto acontece porque este instrumento não ganha tanto espaço, como o piano ou o 

violão, por exemplo. Contudo, a observação acima é bastante pertinente, principalmente 

no que diz respeito à ruptura com alguns padrões instrumentais, tidos como inalterados. 

 Analiso esta transformação fazendo uma breve conexão com algumas questões 

morais e éticas brasileira, sem desprezar os diferentes momentos econômicos e políticos 

que o Brasil enfrentou ao longo dos anos. Refiro-me, principalmente ao final do 

primeiro governo de Vargas, em 1945, durante o período “democrático”, cujos ideais de 

modernidade e liberdade fazem parte do imaginário de muitos brasileiros, aumentando 

nas gerações futuras, mesmo no outro período posterior de ditadura. 

 A partir deste momento há maior abertura do mercado brasileiro para produtos 

estrangeiros, entre eles, instrumentos, em sua maioria, norte-americanos. Do mesmo 

modo, a entrada da música deste país tornou-se mais visível, fato que influenciou a 

juventude dos anos seguintes. Ademais, muitas igrejas protestantes que surgiram no 

Brasil passaram a se preocupar, inicialmente com uma música que atraísse grande 

quantidade de fiéis, desprezando, por vezes, a tradição instrumental. A tradição pode se 

encontrar no repertório e nos ritos, contudo, os instrumentos e outras composições 

podem variar conforme a região e a influência da indústria de massa nesse local. 

Gabriele Bernardo (informação por e-mail),
276

 ao comentar que um dos motivos 

da inserção do pandeiro nos templos evangélicos tem a ver com a migração nordestina 

para a Baixada Fluminense relembra algo já citado nesta dissertação. Fato 

complementado por Dulsilene Rapozo, quando sublinha o papel do pandeiro nas igrejas 

pentecostais. 
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 Entrevista concedida por Dulsilene Rapozo ao autor em maio de 2014.  
276

 Entrevista concedida por Gabriele Lima Bernardo ao autor em junho de 2014.  
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vejo que o pandeiro tem uma importância maior nas igrejas 

pentecostais, e que me parece que tem relação com a familiaridade das 

pessoas de origem nordestina com as denominações pentecostais. 

Inclusive os hinos possuem ritmos nordestinos (são os chamados 

crentes do "reteté") (informação por e-mail).
 277

 

 

 Portanto, o conceito de circularidade cultural, cunhado por Ginzburg (1986) se 

torna presente a partir do momento em que as tradições são reinterpretadas em outros 

contextos. Ou seja, gêneros musicais, instrumentos e maneiras de cantar que antes 

poderiam ser considerados profanos (ou mesmo folclóricos em algumas circunstâncias) 

são retomados, consciente ou inconscientemente,
278

 no terreno do sagrado.  

 Retomando a questão anterior de Dulsilene Rapozo, que me alertou a procurar 

algum segmento protestante, no qual este instrumento fosse mais utilizado, foi 

acrescentada outra pergunta enquanto dialogava com alguns membros (qual ramo 

evangélico faz mais uso do pandeiro?). Como resposta, foi quase unânime entre os 

interlocutores que o ramo protestante que mais utiliza o instrumento é o pentecostal, 

como constatado anteriormente no campo. Portanto, foi observado, em igrejas com 

dimensões espaciais pequenas
279

 (com aproximadamente 40 lugares), que o som 

produzido tem características semelhantes. Uma delas foi o alto volume da aparelhagem 

sonora, associado a uma intensidade elevada das vozes e dos instrumentos (mesmo os 

que não são amplificados), além do modo de cantar da maioria dos membros, marcado 

por uma interpretação de caráter imitativo de artistas da indústria fonográfica gospel, 

unânime entre as crianças e adolescentes. 

 De acordo com um dos pandeiristas da OBPC em Xerém (Duque de Caxias), a 

tradição de se tocar pandeiro está principalmente nas Assembleias de Deus e nas igrejas 

que não possuem outros instrumentos. Porém, ele afirma que o pandeiro é muito 

utilizado nos encontros realizados nas casas das pessoas, já que também acompanha as 

vozes, auxiliado por um violão. 

Durante os cultos de quarta-feira em outra OBPC,
280

 observou-se que o pandeiro 

pode ser utilizado sozinho ou acompanhado de outros instrumentos (no caso a guitarra, 
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 Entrevista concedida por Dulsilene Rapozo ao autor em janeiro de 2016. 
278

 Refiro-me ao modo de cantar e os ritmos de algumas regiões do nordeste. Estes estão interiorizados 

por muitos membros, assim como a influência de cantores da indústria gospel. A respeito do modo 

consciente de manifestações musicais/religiosas que assumem a identidade negra como premissa para o 

trabalho acústico do culto, ver: Neder: ET AL, 2016. 
279

 Brasil Para Cristo (Xerém, Santa Cruz da Serra), Assembleia de Deus (Bambu Amarelo, dos Santos, 

do Km 51, Xerém). 
280

 Análise baseada na gravação do culto do dia 21 de maio de 2014, na Igreja Brasil para Cristo, situada 

no Km 51, no distrito de Xerém, Duque de Caxias. 
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triângulo e bateria), dando suporte à música executada. Normalmente é “puxado” 

(iniciado) um canto e, enquanto o guitarrista procura a tonalidade para dar um suporte 

harmônico para a cantora, o pandeiro já acompanha, sem maiores dificuldades. Mesmo 

quando todos os instrumentos são tocados simultaneamente, o pandeiro sobressai, por 

seu alto volume (nessa igreja em questão, possuem dois, que podem ser tocados em 

separado ou juntos), ser de nylon e suas platinelas soarem bastante agudas. Desta 

maneira, é possível considerá-lo o coração da igreja, pois, quando está presente, os 

membros cantam os “hinos” com mais vitalidade, seja por conta da força com que o 

instrumento é tocado (o que “anima” os demais membros), ou para não permitir que 

abafe as vozes. 

Na maioria das igrejas analisadas, foi perceptível que outros instrumentos, tais 

como a bateria e guitarra, são mais valorizados que o pandeiro. Isso foi comprovado no 

discurso do membro da Igreja Assembleia de Deus da Mantiquira, que – quando 

persuadido se alguém tocava pandeiro no templo – afirmou que sim, mas, “somente 

enquanto ainda não compraram uma bateria”.
281

 Também foi observado pandeiristas 

tocando junto a playbacks, durante uma oportunidade dada a um membro.  

Outra constatação feita é que o pandeirista não precisa, necessariamente, estar 

localizado perto do altar, posicionado de lado ou de frente para a assembleia, como 

normalmente ficam os músicos do ministério de louvor. Ele faz parte do público, 

confundindo-se com um membro que não está manuseando algum instrumento, fato que 

reforça o caráter popular e pouco valorizado do executor do pandeiro. Esta característica 

representa a figura deste instrumentista como parte viva dos componentes da igreja, 

como será explorada adiante. 

Vê-se, portanto, uma contradição. O pandeiro é, na maioria das vezes, o único 

durante o rito, por isso supõe-se que adquire certo grau de importância. Desta maneira, 

como pode ser tão desvalorizado a ponto de receber papel de substituto quando seu 

“titular” (a bateria) não está presente? Ademais, como dito, um dos fatores para seu uso 

é o baixo custo, acessível às condições orçamentárias da igreja, quando não é 

propriedade de algum membro. Portanto, uma pergunta se torna pertinente: qual a 

relação de pertencimento entre os membros e a sonoridade do pandeiro nestes templos 

religiosos? 

                                                           
281

 Entrevista anônima do pandeirista ao autor em julho de 2014. 
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Felipe Sales comentou que a utilização do pandeiro, assim como de outros 

instrumentos, harmoniza a música que está sendo tocada. Além disso, afirmou que em 

algumas igrejas esta percussão é essencial, principalmente nas pentecostais, geralmente 

em corinhos de fogo, podendo ser usado, também, em outros estilos.
282

 Ao realizar uma 

busca por este subgênero, foi observado que, quase sua totalidade, possui um ritmo 

bastante vivo e um tipo de texto que privilegia uma linguagem popular, associada a 

passagens bíblicas ou interpretações coloquiais das mesmas, como se observa na letra 

da canção “Varão de Branco” (FAIXA 4): 

 

Contempla este varão que chegou agora  

Abra a boca irmão  e dê um glória  

Eu dei um glória  e o varão desceu  

Trazendo a resposta do poder de Deus  

Este varão que chegou brilha mais do que a luz 

Ele está todo de branco e o seu nome é Jesus...  

Mas Se você tem um problema ou sofre do coração  

Não fique com este dilema conte agora pro varão (...) 
283

 

 

 Outra característica, deste louvor em específico – mas que está presente em 

diversos corinhos de fogo - é a massiva alusão ao antigo testamento, fato comprovado 

nas homilias dos pastores. Ao empregar esta estratégia, vários líderes religiosos, buscam 

uma aproximação entre o passado distante, objetivando relacioná-lo com o presente, 

através de uma interpretação que utiliza um linguajar próprio da região onde o culto é 

realizado. A frequente citação sobre cura e o costume de chamar o outro de irmão, 

segundo interlocutores, possui duas interpretações: a do Antigo Testamento, no qual 

afirma que todas as pessoas são descendentes de Adão; e a do Novo Testamento, cuja 

afirmação baseia-se na premissa de que se todos são filhos de Deus, filhos do mesmo 

pai, portanto, irmãos em Cristo.  

Esta canção trata-se de um baião em tom menor (na escala menor harmônica), 

outra característica marcante dos corinhos de fogo, composta por acordes de primeiro, 

quarto e quinto graus, cujo primeiro grau aparece com a sétima quando vai em direção 

ao quarto. A maneira de cantar também é executada de forma “rasgada”, como se 

estivesse clamando por algo muita necessidade. 

O pentecostalismo tem por característica louvores e preces feitas com bastante 

vitalidade e em alto volume, desta maneira, a forma de execução do pandeiro não foge a 
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 Entrevista concedida por Felipe Sales ao autor em maio de 2014. 
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 Compositora: Noemi Nonato.  
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este padrão. Assim, muitos membros, além de toca-lo, acabam internalizando alguns 

ritmos que outrora foram praticados ou escutados. Isto é certificado, quando apresento 

um toque de baião (ou similar) aos meus alunos
284

 e muitos (que são, ou já 

frequentaram templos pentecostais) afirmam que esse toque é “de igreja” e sabem 

distinguir claramente do samba. 

Uma possível explicação pode estar em Carlo Ginzburg, quando afirma que um 

indivíduo pertencente a um grupo social pode apresentar um gosto (ou uma prática) 

comum a outros bastante diferentes, independentemente de ideologias religiosas ou 

classes sociais (GINZBURG, 1986). A memória auditiva, nesse caso, é um fator 

importante para a melhor compreensão da relação entre a sonoridade do pandeiro e a 

familiaridade do ritmo na igreja.
285

 Um dos interlocutores, pertencente a uma igreja de 

grande porte, composta por muitos instrumentos, ressaltou que o uso do pandeiro 

sozinho (sem outros instrumentos) não é comum, embora ocorra com frequência nas 

reuniões com pequenos grupos ou em vigílias. Mais uma vez o pandeiro encontra-se 

numa posição contraditória: importante para as reuniões, cuja quantidade de pessoas é 

menor e o local de encontro costuma ser na casa dos membros; desprezado nos cultos de 

maior importância na hierarquia dos ritos evangélicos. 

Mesmo que essa análise não tenha levado em consideração o gosto dos 

instrumentistas das igrejas maiores, percebe-se que o pandeiro foi considerado
286

 um 

instrumento periférico. Fazendo uma analogia com a denominação que os instrumentos 

de percussão costumam receber, a “cozinha”, aponta-se que, enquanto este é o local 

mais importante do restaurante (sem ela não se prepararia a comida), é o menos 

observado. Por conseguinte, sem os outros ambientes, ela se sustenta, de maneira 

simplória, porém suficiente. 

Outra observação tem a ver com a liberdade de execução do pandeiro e suas 

formas de trânsito dentro do mesmo templo. Este instrumento pode ser tocado por mais 

de um membro, isto é, pode haver dois pandeiros
287

 sendo tocados ao mesmo tempo. 
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 Nas aulas de música que ministro, quando apresento os toques de pandeiro mais populares no Rio de 

Janeiro aos alunos, e, executo o baião, muitos respondem que é “ritmo de igreja”. 
285

 Diversos colaboradores, ao responder que não tinham familiaridade com o instrumento, não o encaram 

como parte do processo de evangelização. Isto ocorre pelo caráter “ilegítimo do pandeiro” e por ser 

marcado como um instrumento característico de uma música secular, abominada por muitos protestantes: 

o samba. 
286

 Reporto-me aos instrumentos de percussão em geral, que, na maioria das vezes, possui uma função 

pouco valorizada em conjuntos musicais.  
287

 Durante o culto na Assembleia dos Santos, em algumas ocasiões foi observado que o mesmo pandeiro 

foi tocado por duas pessoas diferentes. Isso variou, conforme a função do membro e da intimidade (ou 

escolha) com o hino. Normalmente quem canta ao microfone, não toca.  
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Neste caso, à primeira vista, percebi que um dos pandeiristas estava acompanhando o 

outro, buscando “aprender” o toque, através da imitação. Como não tive oportunidade 

de me comunicar com estes instrumentistas, não posso afirmar se era exatamente isto 

que acontecia, todavia, em outra comunidade pude comentar o fato e verifiquei que o 

aprendizado deste instrumento é praticado de forma oral, tal como na umbanda ou 

candomblé, que também utilizam apenas instrumentos de percussão.
288

  

A última consideração a ser feita parte de um complemento, proposto à 

classificação feita por Cunha (2007). Para a autora, os músicos do universo gospel 

podem ser divididos em duas categorias: cantores (artistas) e ministérios. O primeiro 

grupo é composto por cantores cujo transito no meio evangélico é maior. Eles se 

apresentam constantemente em espaços fora da igreja e são reverberados pela mídia 

gospel e secular, ademais, não possuem fidelidade a apenas uma denominação 

evangélica. O segundo é frequentemente formado por grupos presentes nos cultos 

dominicais, porém, também estão nas mídias
289

 evangélicas e, por vezes, realizam 

“saídas”. Ou seja, a distinção
290

 principal entre os dois grupos relaciona-se à fronteira 

presente entre constância nos cultos de sua igreja de origem, compromisso em participar 

dos momentos litúrgicos e atuação como artistas semelhantes ao meio secular. 

Portanto, acrescentei um terceiro conjunto, denominado “músicos apoiadores”. 

Ele se distingue dos outros dois por três particularidades: 1 – seus músicos não estão no 

mercado fonográfico; 2 – não fazem parte de nenhum grupo “fixo” da igreja. 3 – são 

presenças constantes em cultos dominicais e semanais, considerados bastante atuantes. 

No entanto, esta classificação não contempla somente os pandeiristas, uma vez que 

muitos violonistas também retratam estas características. Outro dado constatado, a 

maior parte dos músicos apoiadores é formada por membros da terceira idade. 

Durante visitas aos templos, normalmente eu era convocado ao púlpito,
291

 e, 

observando as atitudes de alguns “irmãos”, percebi que todos os membros fazem 

questão de afirmar que pertencem a tal enquadramento religioso, comprovando através 

                                                           
288 Estas igrejas não possuíam professores formais de música. Mesmo as que ofereciam cursos de 

instrumentos (as maiores), o pandeiro não fazia parte da opção. 
289

 Alguns ministérios de música (Ministérios de Louvor e Adoração) se encontram em processo de 

hibridismo com o modelo dos cantores, na qual Andreia Valadão destaca-se, pois, sempre realiza mega 

apresentações com o grupo Diante do Trono, fruto da Igreja Batista da Lagoinha. Para aprofundamento a 

respeito do tema, ver Cunha, 2007. 
290

 Segundo Cunha (2007), ocorrem conflitos entre os participantes, principalmente por parte de líderes 

dos Ministérios, por não apoiar essa modernidade (liberdade) e por causa da infidelidade com sua igreja 

de origem. 
291

 Em todas as igrejas que visitei fui bem acolhido e anunciado como visitante. Alguns pastores me 

convidaram ao púlpito para que fosse realizada uma oração. 
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de gestos e falas, sem nenhuma timidez. As igrejas são bastante acolhedoras e fazem 

com que o visitante sinta-se como parte da comunidade e, se possível, participe junto a 

ela, adaptando-se aos moldes evangélicos. Portanto, é cabível a compreensão de que a 

música é uma das formas de atrair (e manter) fiéis e tornar a constância da oração mais 

dinâmica para as diferentes faixas etárias. Assim, a verdadeira identidade do indivíduo 

dentro templo, dentro ou fora do templo - no cotidiano de muitos, como trabalho ou 

escola – é demonstrada de maneira transparente no ato louvar. Neste caso, o pandeiro é 

um reflexo desses indivíduos que, já o conhecem muito bem, e por conta disso 

integram-no como elemento de sua igreja.  

Segundo Roberto da Matta, no Brasil, os eventos sociais marcados pela 

evocação do divino, realizados sob a égide da igreja, “se apresentam como conciliador 

entre a extrema formalidade e a extrema informalidade no âmbito criado pelo próprio 

ritual” (DA MATTA, 1997: 53). Assim, o improviso, oriundo de um planejamento 

prévio (que permite algumas aberturas), foi uma das características dos cultos 

analisados. Este fato é um elemento chave para se concluir que, através destes encontros 

“guiados por uma força divina” e, portanto, ricos em formalidade, ao mesmo tempo são 

valorizados pelos membros porque não dispensam a bagagem cultural dos mesmos, 

além de seus costumes locais.
292

  

 Nesse pequeno recorte, ressalta-se que a fronteira entre o formal e informal pode 

ser bastante frágil. Isto também pode ser exemplificado no momento em que os pastores 

e alguns membros utilizam ternos e leem (textualmente) a Bíblia juntamente com os 

integrantes do culto com todas as honrarias possíveis, porém ao interpretá-la baseiam-se 

nos costumes e tradições locais, adaptando o que foi lido para a realidade do contexto. 

Isso gera um grau elevado de significação e entendimento para os membros, que se 

apropriam dessa interpretação e dão segmento através de suas leituras diárias e em suas 

vivencias no cotidiano.
293
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 Esta aparente “informalidade” apresentada por Da Matta (1997) é recorrente nas igrejas pentecostais 

de pequeno porte, seja na utilização do pandeiro ou no momento das “oportunidades”, que pode ser 

considerado o momento que o membro pode expressar seus sentimentos de maneira livre e em contato 

direto com Deus e com seus “irmãos”. 
293

 Esta constatação está baseada no contexto das igrejas pentecostais analisadas em Xerém, que, no caso, 

está mais próxima de costumes de áreas rurais, como vestimentas “clássicas” (terno ou vestido longo), 

orações e entoação de cantos num volume alto, leitura da bíblia na íntegra, mas com interpretação própria, 

maior utilização de pelo menos um corinho (antigo) nos cultos. Entretanto, há exemplos que podem 

diferenciar deste “modo de ser evangélico”, como é o caso da igreja da pastora Ana Lúcia, no município 

de Belford Roxo (RJ) (NEDER ET AL, 2016), situada em uma região mais urbanizada, que enfatiza, por 

exemplo, manifestações corporais menos contidas e valorização do samba e forró nas músicas, no qual o 
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Por fim, tem-se como resultados parciais que o pandeiro está mais presente nas 

igrejas pentecostais (com predominância das Assembleias de Deus), na qual prevalecem 

as de menor porte e “congregações”, nas reuniões nas casas e nos cultos nos dias de 

semana. Além disso, a escolha pelo constante uso deste instrumento pode ser atribuída 

ao seu alto volume sonoro, baixo custo e por ser típico de baião e gêneros similares. 

Também foi constatado que o pandeiro, pode ser considerado peça fundamental para 

apresentar uma relação entre o simples e o complexo. Simples por se tratar de um 

instrumento de baixo custo, “fácil” manuseio, e considerado por alguns (como visto na 

pesquisa), como intermediário. Complexo porque, ao passo que possui tais 

características está constantemente presente nas reuniões e cultos. Soma-se a este fato 

que seus toques são reconhecidos facilmente por todos os membros, mesmo fora do seu 

contexto, fazendo com que sua importância não seja desprezada.  

Foi possível concluir que o pandeiro, apesar de não ser um instrumento tão 

valorizado pelos músicos, pode ser considerado parte da tradição pentecostal, uma vez 

que é um símbolo da instrumentação deste segmento do protestantismo, segundo seus 

membros. Mesmo não sendo o ator principal, seu papel de coadjuvante é fundamental 

em vários momentos da vida do pentecostal. É perpetuado ainda pela juventude atual, 

que, na maioria dos casos, inicia sua vida musical nesse instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
pandeiro também é elemento fundamental, porém, utilizado em gêneros, cujo sua inserção é mais 

familiar. 
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CAPÍTULO 3 - ORI MI A BA BO KI A TO BO ORISA
294

 

 

Neste capítulo, as vozes dos participantes do TC aparecerão como principais 

referências (3.1 a 3.4). Em diversas ocasiões estarão na íntegra, seguidas de parágrafos 

explicativos, a partir de minha análise, que teve como base algumas premissas 

apresentadas por Orlando Fals Borda (2002) em sua experiência de pesquisa-ação 

participativa na Colômbia.
295

 

 Com isso, este bloco propõe debater temas oriundos de atividades rotineiras do 

TC, a respeito das quais foram estruturadas percepções individuais do autor, juntamente 

com os olhares dos participantes.
296

 Ao final, organizou-se uma síntese intitulada Novos 

Apontamentos, cujo propósito foi apresentar questões em aberto e atividades iniciadas 

pelo grupo e por projetos individuais, com previsão de continuação em 2016. 

 

3.1. Análise dos repertórios 

 

Como a proposta originária da formação do grupo de estudos visava debater 

assuntos referentes às práticas sonoras da realidade religiosa dos participantes (iniciando 

pelo conceito mais abrangente de música), é de fundamental importância entender como 

eram construídos/escolhidos os repertórios musicais dentro do ambiente multirreligioso 

do TC. Apoiado em vários autores
297

 que utilizaram este critério de análise, e tendo 

conhecimento de que a música faz parte de todas as manifestações religiosas presentes, 

a compreensão a respeito da motivação que conduziu à seleção de músicas apreciadas 

pelo grupo propiciou, além do estudo de elementos básicos da paisagem sonora, a 

investigação do universo sociológico que permeia este repertório.  

Este processo foi gerado tomando em consideração o estudo do trabalho acústico 

destas religiões, no qual o ponto de partida se deu através das análises das coletâneas 

mais executadas, entendidas como ferramentas importantes para a compreensão do 
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 Traduzido do yorubá, significa “Meu ori (cabeça) deve ser cultuado antes do orixá”. 
295

 Refiro-me a metodologia empregada na obra Historia doble de La costa (FALS BORDA, 1979), no 

qual toda a investigação utilizou as falas (na íntegra) dos “nativos” e, ao lado, a interpretação do 

pesquisador. Este pode ser considerado um material de extrema importância para as ciências sociais, 

principalmente no que se refere à pesquisa-ação participativa. 
296

 Embora algumas opiniões individuais tivessem sido exploradas, elas não foram aprofundadas, devido à 

cautela em expor a imagem dos participantes. Por isso buscou-se investigações a partir de algumas ideias 

do grupo. Ou seja, uma interpretação final, minha, a fim de compreender as discussões travadas no 

coletivo, durante os encontros, buscando distorcer - o mínimo possível - as ideias dos participantes. 
297

 Sobre música afro-brasileira, ver Lünhning (1990). A respeito da relação da interação entre o 

repertório da Música Popular e a religiosidade no Brasil, ver Cavalani (1998), nos EUA, ver Greeley 

(1988) e, com relação a influencia da TL no repertório evangélico brasileiro, ver Fatarelli (2008),  
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diálogo inter-religioso. Esta dinâmica
298

 aconteceu em diferentes situações, dentre as 

quais serão aprofundadas as seguintes: 

 Performance coletiva  

 Performance individual 

 Audição seguida de debate 

Durante os primeiros encontros, a interação através da música foi mais visível, 

servindo como estratégia para que os períodos de silêncio significativo (FREIRE, 1981) 

dessem lugar à participação de todos. Além disso, esta aparente pausa, interceptada por 

execuções musicais, pode ser interpretada como uma técnica de conhecimento mútuo.
299

 

Assim, foi proposto que todos levassem instrumentos aos encontros ou participassem 

cantando. Esta performance musical inter-religiosa proporcionou algumas reflexões que 

foram desenvolvidas de forma pontual em momentos posteriores sem um debate 

aprofundado, privilegiando a acústica do local e o ambiente interno e externo. 

O trabalho acústico relaciona-se a uma forma coletiva de produção de 

significados. De maneira diferente, então, do entendimento de trabalho a nível 

profissional, uma vez que a construção caminha junto com a reflexão (ARAÚJO, 1992). 

Assim, o papel colaborativo dos agentes torna-se fundamental para que ocorra a práxis 

sonora, que foi verificada em várias situações dentro do grupo de estudos. Estas duas 

categorias propostas por Araújo, trabalho acústico e práxis sonora, foram 

complementadas pela ideia de diálogo sonoro, pois, em diversos momentos as palavras 

em forma de fala tiveram pouca significância, na medida em que o repertório foi 

analisado paralelamente à sua execução, como ocorrido durante as performances 

coletivas. 

No decorrer de duas quinta- feiras (segundo e terceiro encontros), participantes 

levaram instrumentos, a fim de “tocar e cantar”, sem uma seleção prévia de obras 

musicais. No primeiro dia, conversamos sobre algumas definições básicas de cada 

contexto religioso presente, enfatizando suas relações com a música. 

 

Católico 1 –Isso na igreja católica não tem tanta importância[sobre a 

música no catolicismo]. Também não vi até a oportunidade de a 

pessoa [sic] querer aprender bem o instrumento, que é muito difícil 
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 A análise destas dinâmicas foi construída a partir da participação in loco, de reflexões posteriores do 

grupo e de documentos sonoros. 
299

 Alguns verbalizaram que este silêncio também aconteceu porque muitos queriam ouvir o que os outros 

tinham a dizer, não se tratando, exclusivamente de medo ou receio, já que todos sabiam que era um 

espaço inter-religioso e que, consequentemente poderiam emergir conflitos ideológicos. 
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[sic]. Então a gente segue esse padrão (...). Geralmente, se a gente for 

colocar em padrão de ritmo é aquela coisa de 4/4, 3/4... 

Candomblecista 1: O tradicional né? 

Católico 1: O tradicional. Não foge daquilo. 

Católico 3: Isso aqui em Xerém né?  

Católico 1: O que eu vejo na igreja católica é isso. Na matriz a gente 

vê um órgão, que tem uma visão um pouco diferenciada né? 

Católico 2: Várias pessoas que estão por aqui [e que] tocam ou 

tocaram [há] dez anos, vinte anos atrás, estão tocando igual até hoje. 

Não muda. Não mudaram as pessoas... 

Católico 1: Ou se muda, segue o padrão. 

Quimbandeiro: Mas eu vejo assim, a bateria... Tem bateria né? 

Católico 1: Tem. Então, é que lá [a formação] é tipo uma banda de 

rock: bateria, baixo, teclado e guitarra. Não foge disso. Às vezes tem 

pandeiro. 

Católico 3: Tem tido uma renovação nesses últimos anos, mas aqui em 

Xerém [pouca] (TC, 23/10/2014)... 

 

Grande parte do contexto católico de Xerém apresenta uma tendência à 

preservação do panorama musical considerado tradicional da igreja.
300

 Embora o 

repertório contemple composições mais recentes, e algumas igrejas disponham de 

instrumentos diversificados, as mudanças foram interpretadas, como lentas, 

imperceptíveis a uma geração. Isto foi exemplificado pela presença do órgão
301

 e pelo 

que se chama de “ritmo padrão”, gêneros que, atualmente, sofrem certa rejeição por 

parte da juventude cristã, como o baião, a valsa e o que eles denominam de “música 

caipira”. 

Não obstante, existem comunidades que estão abandonando ou reinventando 

este conjunto de canções, isto é, executando composições mais recentes e construindo 

novos arranjos às músicas antigas, já que estas são avaliadas por muitos, como 

litúrgicas, e não podem ser excluídas dos ritos dominicais.
302

 Este panorama foi 

confirmado quando foram estudadas a organização instrumental e a performance de 

algumas bandas. Estas eram compostas por bateria, guitarra, violão e baixo, e 

dificilmente executavam músicas antigas na versão original. 
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 Composições das décadas de 1970 e 1980, que formam grande parte do livro de cantos organizado 

pela diocese de Duque de Caxias e São João de Meriti. 
301

 Este é utilizado em algumas missas dominicais na Igreja Matriz, mesmo que na companhia de outros 

instrumentos, portanto descaracterizado, já que na maioria dos casos, ele é o único instrumento presente. 
302

 Esse debate referiu-se às celebrações (culto dominical sem a presença de um padre, portanto, sem a 

consagração da hóstia) e missas (culto dominical com a presença do padre). Em alguns encontros 

semanais, como os do Grupo de Oração, que tem crescido nos últimos anos com a expansão do 

movimento de Renovação Carismática Católica, o repertório é totalmente diferente, no qual muitas 

músicas executadas exibem características similares ao repertório pentecostal.  
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Em outro momento da conversa, um adepto da quimbanda expôs um pouco do 

cenário musical que vivencia, enaltecendo particularidades a respeito do trato com os 

elementos acústicos em conexão com as divindades que cultua. 

 

Quimbandeiro: No meu caso a coisa é bem diversificada, porque o que 

nós praticamos ali é aquela coisa mais pro [sic] espiritismo, sendo o 

espiritismo africano mesmo (...). Então a gente acaba até chocando os 

outros segmentos, tipo umbanda, candomblé, porque a música - pra 

gente [sic] - é uma forma de homenagear, de contar uma história, de 

explicar as coisas que estamos contando. Então, a música é que faz 

isso tudo né? [sic] Cada ritmo tem a ver com a própria entidade que 

está sendo cultuada. Cada ritmo conta o conteúdo da fala da entidade, 

o que ela faz, o que (...) ela já fez. Mas aí tem um diferencial com 

relação ao candomblé, porque nós consideramos também parte do 

nosso ritual as músicas que foram consagradas, as músicas que foram 

criadas por cantores do rádio, e que na verdade, sem que as pessoas 

soubessem, são músicas que foram dedicadas a entidades. 

Católico 3: Como “Maria Maria” que você havia comentado né? 

Quimbandeiro: Isso. É uma delas né?  

Católico 3: Mas tem compositores da quimbanda? 

Quimbandeiro: Tem, mas o grande problema que acontece com o 

quimbandeiro é que ele não faz sucesso dentro, ele não tem uma 

preocupação de fazer sucesso dentro do meio religioso, ele faz sucesso 

dentro do mercado como um todo. Então você vai ter quimbandeiros 

(...) espalhados em todos os ritmos (...). Às vezes as pessoas ficam um 

pouco chocadas, porque a gente acaba fazendo uma música popular 

mesmo e as pessoas não sabem que essa música popular foi dedicada a 

uma entidade. Milton Nascimento, por exemplo, já foi ajudado numa 

situação e tem uma música que ele dedicou a uma entidade. [o mesmo 

ocorreu com] Djavan, Caetano e cantores sertanejos. Então o que nós 

praticamos é um xamanismo (...). Ele não tem fronteiras, ele só tem 

um padrão que seria a ideia do médium poder receber uma entidade, 

um ser. 

Católico 2: No caso, a música não seria um chamariz para os fieis?  

Quimbandeiro: Não, porque no nosso caso a gente não tem essa 

preocupação proselitista. A gente não tem como objetivo a conversão 

de pessoas. A experiência nossa é muito pessoal, tipo assim: não é pra 

quem quer, é pra quem nasceu praquilo [sic] (TC, 23/10/2014). 
 

Através deste diálogo nota-se que a compreensão musical na quimbanda não 

pode ser comparada ao contexto cristão, sobretudo com relação à categorização (rótulo). 

Como supracitado, a música secular
303

 e a sagrada não estão separadas. Logo, artistas 

consagrados, como Milton Nascimento, Djavan e Caetano Veloso não precisam, 

necessariamente, se proclamarem simpatizantes à quimbanda ou fazer propaganda da 

mesma para homenagear uma entidade. 
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 Forma que muitos cristãos denominam o repertório fora de seu contexto religioso. 
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Nas sociedades de tradição oral “a realização musical está, de modo geral, 

relacionada a algum comportamento ritualístico religioso” (FONSECA, 2001: 33), cujo 

ritual é uma forma de cultivo da ancestralidade e a música torna-se veículo e expressão 

da visão particular de mundo dos que compõe tal evento, respeitando as adaptações 

ocorridas ao longo dos anos. Nestes termos, ele pode ser classificado como a 

 

encenação de uma saga, uma epopéia mítica, na qual baseia-se toda a 

religião, ordenando o funcionamento da comunidade. Tratar da música 

nesses contextos é pensar de que forma se dá a interação entre música 

e o contexto narrado em um dado momento histórico (FONSECA, 

2001: 33). 

 

No universo gospel isto pode não ser aceito de bom grado, pois há um 

movimento inverso. Cantores, mesmo que interagindo com o meio secular,
304

 preferem 

ser identificados somente como evangélicos. Entre os principais motivos para esta 

opção estão: 1- o risco de perder uma carreira sólida (apoiada pela mídia gospel) para 

lançar-se num mercado independente;
305

 2- a convicção cristã do batismo e divulgação 

do evangelho (um dos princípios básicos do protestantismo); 3- a cultura “divisionista”, 

típica de muitas igrejas evangélicas (CUNHA, 2007; MARIANO, 2014). 

O proselitismo cristão não encontra equiparações na quimbanda e na maioria dos 

segmentos religiosos de matriz africana no Brasil. Prandi (1991) reforça esta ideia, 

apontando que ingressar na vida religiosa (se iniciar) do candomblé, por exemplo, não é 

uma tarefa fácil. Além do gasto financeiro e do preconceito sofrido por parte da 

sociedade, é necessário muita dedicação e compromisso com os preceitos durante longo 

tempo. Todavia, pessoas não iniciadas também podem participar de festividades abertas 

e dos oráculos privados (jogos de búzios). Para mais, há situações em que um indivíduo 

não pertencente à genealogia da casa, pode contribuir (participar) de diferentes formas, 

como por exemplo, através de oferendas (ebós). Deste modo, muitos segmentos 

religiosos afro-brasileiros não apresentam preocupação em convencer pessoas para que 
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Como exemplo, tem-se a cantora Aline Barros, vencedora do Gramy Latino, que contou com 

integrantes do grupo Roupa Nova como produtores de seu álbum. Além disso, foi a primeira cantora 

evangélica a participar do programa Criança Esperança, da TV Globo. Entretanto, Brum não está sozinha. 

Outro caso semelhante ocorreu com o grupo de rock cristão Oficina G3, ao se apresentar no Rock in Rio 

de 2001 (CUNHA, 2007). 
305

 Apesar de ser exceção, existem artistas que iniciaram suas carreiras no mundo gospel e depois 

continuaram fora dele. O mais recente foi Talles Roberto, grande vendedor de discos em 2013 e 2014, 

que decidiu seguir suas atividades musicais no meio secular. Em entrevista, o cantor diz que “A cada dia 

que passa, os cantores gospel percebem que não podem ficar em uma garrafa. Eles precisam sair do nosso 

meio para levar a palavra. O público gospel não ouve música secular, mas eu posso levar outras pessoas a 

fazerem o caminho contrário” (CÁRCERES, 2015). 
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assumam sua ideologia,
306

 possuem alguns “segredos”, exclusivos aos iniciados. E este 

fato tem relação indireta com a despreocupação na divulgação religiosidade. Assim, 

“espalhar a fé” através do convencimento não faz parte da rotina dos terreiros. A 

inserção dentro da prática deve partir da pessoa, não do regimento da casa de culto. 

Não foram encontrados depoimentos dos cantores citados sobre a relação de suas 

composições com alguma entidade ou divindade, contudo, esta hipótese não é 

descartada. Em visitas a ensaios ao terreiro de quimbanda presenciei diversas destas 

músicas sendo entoadas como cantos de louvor, juntamente com (ou em forma de) 

pontos
307

 mais específicos, além disso, muitos dos artistas apontados anteriormente 

estão envolvidos com organizações religiosas afro-brasileiras. 

Durante este último diálogo, o quimbandeiro demonstrou certa preocupação em 

distinguir sua prática espiritualista de outras, considerando-as híbridas e descontínuas 

acerca das tradições. Todavia, ele não desprezou elementos da modernidade, já que as 

músicas se renovam. Ou seja, a ritualística preservaria mais elementos da tradição do 

que partículas que compõem o ritual. Este fato faz ressurgir um debate iniciado por 

Robert Hertz (1970 apud MENEZES, 1978), durante uma investigação a respeito da 

festa de Saint Besse - Saint Besse, étude d’um culte alpestre - na qual ele verifica que os 

participantes católicos dão mais valor ao que o santo faz do que ao que ele representa, 

com a prerrogativa de que o rito sobrepõe o mito. Mesmo em um contexto 

completamente diferente, é possível realizar uma conexão, já que atualmente as igrejas 

mais cheias e os terreiros mais procurados (principalmente para serviços mágicos e 

esporádicos através dos oráculos) são os que oferecem aos adeptos respostas imediatas, 

transformando a tradição do ritual em um meio de promoção do espaço, com objetivo 

de atrair pessoas. Neste caso, a apresentação do quimbandeiro, sobre experiência 

espiritual e ingresso na prática religiosa por vontade própria, ajuda a explicar a baixa 

porcentagem de adeptos a religiões afro-brasileiras nos censos do Brasil. 

Princípios da tradição, em tensão com a contemporaneidade, também 

compuseram o discurso da presbiteriana que participou durante alguns encontros.  
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 Ainda que a maioria das religiões de matriz africana não tenha esta preocupação, é possível observar 

em diversos locais do Rio de Janeiro, propagandas de serviços mágicos (anúncios em jornais, cartazes 

colados nas paredes), Entretanto, muitos pais e mães de santo que fazem uso deste artifício, não são bem 

quistos por líderes religiosos de religiões como candomblé e umbanda. 
307

 Vale destacar que muitos sambistas compuseram letras de caráter religioso, seja mencionando algo da 

prática ou no formato de “ponto”, com linguajar específico de quem frequenta tal manifestação religiosa, 

uma vez que este gênero pode ser considerado uma herança das tradições africanas, mesmo que num 

processo de mistura (Ver: SANDRONI, 2001; ARAÚJO, 1992). Como é o caso de Sinhô e Pixinguinha, 

ou de artistas mais contemporâneos, como Zeca Pagodinho. 
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Presbiteriana: Eu sempre fui criada na igreja presbiteriana (...). 

Na minha família tem pessoas evangélicas, tem pessoas católicas, tem 

pessoas de várias religiões. Então eu sempre fui envolvida com tudo 

isso (...). Participei de outras igrejas também [sic] por conta dessa 

coisa de cantar. Sempre alguém te chama (...). Na presbiteriana 

sempre foi muito tradicional, demorou muito a ter uma bateria (...) na 

igreja. Bater palma era um absurdo dentro da igreja. 

Quimbandeiro: Tá podendo agora? 

Presbiteriana: Agora pode, [antes] era muito tradicional. As 

senhorinhas ficavam incomodadas se alguém batesse palma, mas isso 

tá mudando. Hoje em dia já tem bateria, guitarra, teclado, violão, 

baixo... Eu também participo da batista e lá também tem a percussão, 

tem sax, tem flautista, que é aquela transversal [sic] (...). Na 

Assembleia de Deus tem muito essa coisa de orquestra né? [sic] Tem 

orquestra, ou quando é igreja pequena, geralmente tem um carinha lá 

na igreja com um pandeiro, sempre tem pra poder fazer marcação das 

músicas. 

A [igreja] presbiteriana, dependendo do lugar que ela é [está 

localizada], ainda é muito tradicional. Eu acho que é assim o que 

acontece. Eu acho que as pessoas tem um pouco o medo do novo. É o 

que vocês falaram mesmo. Uma pessoa que é mais antiga na igreja 

passa e a pessoa vai levando aquilo, porque já virou tradição. Eu 

lembro que essas coisas das palmas não eram [serem] usadas e a gente 

ficava meio entrando [sic] em choque por não poder (...). Foi liberado 

porque as pessoas começaram a entender. Gente! (ela bate palma para 

exemplificar) é ritmo, não? 

Quimbandeiro: Porque eles associavam com os cultos africanos.  

Presbiteriana: Mas não faz sentido. 

Candomblecista 1: Nada a ver. 

Presbiteriana: Até apresentaram pra gente um vídeo de uma igreja na 

África. O culto deles é lindo. Eu fiquei impressionada e não tem 

nenhum instrumento, eles fazem todos os ritmos nas palmas. 

Católico 3: E a corporalidade é muito forte. 

Presbiteriana: As senhoras... Elas vão dançando. 

Quimbandeiro: Outro contexto também são os atabaques... 

Presbiteriana: É, é lindo! Você vê que essa coisa de ficar se 

retraindo... É musicalidade pura, eles se soltam. 

Candomblecista 1: E vibra muito. A palma vibra muito. 

Presbiteriana: É verdade, porque a gente usa as palmas até pra 

homenagear alguém e usa as palmas para se homenagear [sic] quando 

estamos animados (TC, 23/10/2014). 

 

Este relato reapresenta (dentre outros aspectos) uma característica marcante no 

campo evangélico brasileiro, principalmente pentecostal e igrejas renovadas: livre 

trânsito entre frequentadores (CUNHA, 2007). Percebe-se que a participante da Igreja 

Presbiteriana compreende parcialmente a construção da paisagem sonora de outras 

igrejas evangélicas, como Assembleia de Deus e Batista. Isto ocorre porque ela atua 

como cantora, recebendo convites para interpretar, também em outras igrejas. 
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A possibilidade de interação com outros universos do mesmo segmento religioso 

também se dá entre os praticantes da religiosidade de matriz africana, como afirma 

Braga (2003), ao apontar que o trânsito religioso entre os “tamboreiros de nação” do 

Rio Grande do Sul, marca certa volatilidade dessas tradições religiosas, que são 

consideradas “particulares”. Este fato foi constatado durante um diálogo a respeito da 

figura do ogã no candomblé.  

 

Candomblecista 1: É porque cada ogã mostra o seu  repertório, 

vamos dizer assim (...). Cada um tem mais de 14 músicas. Um 

canta 14, outro conhece 14 diferentes, outro conhece mais 14 

diferentes... 

Católico 3: São longas? 

Candomblecista 1: Não, normalmente não. 

Católico 3: Mas se repetem? 

Candomblecista 1: Entre eles não (...). Cada um canta uma 

cantiga diferente (...), eles não repetem entre si (TC, 9/7/2015). 

 

As igrejas presbiterianas e batistas compõem a galeria do Protestantismo 

Histórico de Missão (PHM), “originário da reforma do século XVI, que veio para o 

Brasil trazido por missionários norte-americanos no século XIX” (CUNHA, 2007: 15). 

Angélica Barros (2012) classifica as duas denominações como protestantes tradicionais, 

herdeiras diretas do protestantismo histórico, inspiradas nas doutrinas reformadoras. A 

diferença principal que pode ser percebida entre as ideias expressas pelas duas autoras é 

que a primeira minimiza o caráter reformador das igrejas apresentadas, transferindo 

maior atenção para a particularidade missionária. A segunda generaliza o período 

histórico, sem discriminar transformações importantes que ocorreram com as 

imigrações.  

Este apanhado foi enaltecido por influência do diálogo extraído do TC, que 

apresentou como detentora de maior tradição (entre o meio evangélico de Xerém) a 

igreja presbiteriana. Tal fato pode ser exemplificado pelo uso recente da bateria e da 

guitarra.
308

 Atualmente, há uma tendência à “pentecostalização” das igrejas chamadas 

históricas. Além da glossolalia e do batismo no Espírito Santo, outros elementos fazem 

com que estas igrejas sejam chamadas de renovadas, dentre eles, a estrutura musical é 

um dos principais. Como a igreja presbiteriana apresenta princípios calvinistas, 
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 Um exemplo da preservação dos costumes está na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, situada no 

centro da mesma cidade, que, além da arquitetura gótica, comum aos primeiros presbíteros europeus, faz 

uso de orquestra de cordas. Seu rito assemelha-se com o católico e as mudanças na estrutura do período 

da Reforma do século XVI foram pequenas. 
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rudimentos da tradição popular não são bem vindos em seus cultos. Nos dias que 

correm, este panorama está se modificando, porém, por se tratar de um processo de 

transição, é possível verificar situações diversas, como igrejas que preservam a parte 

instrumental, que se preocupam com a estrutura das pregações e que direcionam maior 

atenção para a questão da indumentária e arquitetura.
309

 Um futuro incerto, que pode, ou 

não, acompanhar o hibridismo gospel. 

A última parte desta transcrição exemplifica, através de outro contexto (o 

africano), como o culto é diferente, devido aos recursos existentes e ao modo de 

“africanizar” as canções. A dança, elemento proibido durante grande parte da história do 

protestantismo no Brasil, se faz presente no cotidiano da igreja apresentada. Este fato 

fez-me recordar um curso de história do cristianismo, em que foi relatada uma conversa 

entre dois missionários protestantes brasileiros, que congregaram na Alemanha e 

ficaram horrorizados com membros e líderes religiosos fazendo uso de bebidas 

alcoólicas. Ou seja, por mais tradicional que um segmento religioso seja, quando ele 

expande seu território, é inevitável alguma assimilação à cultura local, mesmo porque 

este novo conjunto de frequentadores não é de fora. 

  

Candomblecista 1: (...) a umbanda difere muito do candomblé em si, 

porque é um toque muito mais aportuguesado. Tudo que se faz é 

muito mais legível do que no candomblé, porque o candomblé já 

busca aquela nossa parte África né? Então (...) é difícil de traduzir (as 

cantigas) (...). Tem muita gente que está ali no atabaque e ele [sic] não 

sabe nem [sic] o que é que ele ta cantando (...). Ele, simplesmente tá 

balbuciando alguma coisa que ele já ouviu [sic]. Eu tento perceber o 

que é, pra que que [sic] é e porque que é aquele momento [sic]. Que 

louvação eu to fazendo através daquele canto. 

Católico 3: E como são as escolhas dessas músicas? 

Candomblecista 1: (...) o meu candomblé que fui iniciada é Jeje, pra 

tudo que você vai fazer você tem um cântico [sic] (...). Se você está 

passando mal – agora eu vou ter que entrar na parte da palavra em si... 

Católico 3: Não tem problema não. 

Candomblecista 1: Se você tiver passando mal e precisar fazer aquela 

limpeza, existe um cântico para aquela limpeza. Você terminou de 

fazer aquela limpeza, existe um cântico para a folha que foi usada para 

aquela limpeza. 

Católico 3: E eles são sempre os mesmos? 
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 Estes exemplos podem ser separados ou agregados. Um deles foi observado em cultos da igreja 

pentecostal Deus é Amor. Sua doutrina foi considerada bastante restritiva para os padrões de 

comportamento contemporâneos. Dentre as proibições destacam-se a proibição do casamento com 

conjugues de outra denominação religiosa; a presença em locais profanos, como bailes, carnaval, 

danceterias, cinema, circo; nudismo ou seminudismo (só se pode usar, no máximo, bermuda); norma de 

corte de cabelos (homens devem usar cabelos curtos e mulheres não devem cortá-los, apenas com raras 

exceções) (REGULAMENTO, 2016). 
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Candomblecista 1: Não. São vários, são muitos, cada folha tem um 

cântico. 

Católico 3: Mas pra cada folha sempre o mesmo cântico né? 

Candomblecista 1: Não, não. É cada folha existe cântico pra folha 

[sic]. Para ati, que é o pó, existe cântico para se nós precisarmos usar 

[sic] um pombo para uma limpeza. Existe um determinado cântico 

para aquele pombo ser solto. Então é uma infinidade de cânticos que 

você usa para cada situação (TC, 23/10/2014). 

 

Esta comunicação exibe algumas comparações existentes entre as religiões. 

Segundo o participante candomblecista, a umbanda sofreu mais influências europeias do 

que o candomblé. Isto pode ser observado através dos toques do atabaque e do idioma 

utilizada durante o rito. Um exemplo deste “aportuguesamento” do toque da umbanda 

seria o fato de ele estar presente em vários ritmos brasileiros, quase que da mesma 

forma como se apresenta nas práticas religiosas. O que não acontece com o candomblé.  

 Reginaldo Prandi (1991) apresenta que a umbanda teve momentos áureos no que 

se refere à grande adesão de praticantes, principalmente entre as décadas de 1940 a 

1960, quando número significativo de terreiros deste segmento religioso ultrapassou os 

centros espíritas kardecistas em São Paulo,
310

 provocando reação da Igreja Católica, 

que, além de combater o pentecostalismo, se voltou contra práticas de espiritismo. 

Mesmo com o crescimento apontado, esta nova prática religiosa de cunho universalista, 

enfrentou, assim como outras de origem africana, dificuldades com o Estado brasileiro, 

precisando se organizar em federações
311

 para unir forças e ganhar credibilidade 

(BORGES, 2006). 

  Sobre a escolha das cantigas, observa-se que houve cautela por parte da 

candomblecista, ao citar aspectos internos de sua prática religiosa. Primeiro, com o 

objetivo de “medir as palavras”, já que nem tudo pode ser revelado. Segundo, para não 

constranger ou confundir os cristãos presentes, devido à dificuldade exibida pelo outro 

idioma. Complementando, é visível que a música é bastante utilizada neste contexto 

religioso, como descrito nas palavras do integrante, ao relatar que para cada “folha” há 
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 Como apresentado anteriormente, a maioria das correntes afirmam que a umbanda é originária do Rio 

de Janeiro. Deste modo, ela se expande para São Paulo na década de 30 (PRANDI, 1991). Entretanto, 

Concone (1987) questiona suas raízes africanas, apresentando argumentos que a coloca como uma 

religião genuinamente brasileira.  
311

 Alejandro Frigerio (2015) apresenta um fato semelhante que ocorreu com a umbanda no Uruguai. A 

fim de se defender de ataques pentecostais (principalmente pela denominação Deus é Amor), durante as 

festas de Iemanjá e de ofensas da mídia, foram organizados dois grupos de resistência: a Federação Afro-

Umbandista do Uruguai (FAUDU), criada na década de 90, que desconsiderava os ataques pentecostais, 

visto que ocorria cautelosamente, e, no ano 2000 e o Atabaque, que declarou como uma das frentes de 

conflito aberta, os ataques pentecostais (neste momento, também capitaneados pela IURD). 
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uma cantiga, bem como para cada vodun existem diversos cantos, como mostrado no 

capítulo anterior.  

Aproximadamente um ano após as performances coletivas,
312

 um dos 

participantes do TC fez uma crítica a respeito da acústica do local em que ocorreram os 

encontros. Ele afirmou que o ambiente possuía muita reverberação, fazendo com que 

houvesse grande mistura sonora. Ademais, foi verbalizado que o local também capta 

sons externos (como o caso comentado do karaokê), porque parte de sua parede superior 

é constituída de basculantes para entrada de ar. Desta forma, os sons com maior volume 

de propagação encobrem instrumentos e as vozes (ver figura 8, abaixo). A crítica maior 

partiu de uma participante candomblecista, referente ao atabaque (como será visto 

adiante), mas, também observei este fato quando o pandeiro estava presente. Logo, 

estávamos indo ao encontro de que passaríamos a combater posteriormente: a violência 

acústica (esta categoria será explorada no tópico 3.3).  

 

 

 

Figura 8 – Entrada do CPH 

Fonte: Fotografada pelo autor. 

 

Como a rotina da região em que o grupo se encontra é bastante silenciosa – 

exceto quando há karaokê - a música, aos moldes que foi produzida durante a 

                                                           
312

 Apenas em dois encontros houve performance em conjunto.  
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performance coletiva, colaborava para iniciar um duelo, distanciando-se da ideia de 

diálogo proposta desde o início. Neste caso, a estratégia sugerida para outro formato de 

execução musical em conjunto, foi organizar o momento em outro ambiente (fato que 

não ocorreu), além de dedicar maior preocupação com a intensidade do som produzido. 

Depois de outras apresentações a respeito do roteiro dos cultos, a práxis sonora 

encaminhou-se pela via musical. Como estes desempenhos iniciais não foram escutados 

posteriormente, sugeridos apenas em 2016 (quando se estudaria as transcrições de 

nossos textos e as gravações musicais de 2015), as próximas análises estão apresentadas 

segundo meu ponto de vista. Porém, antes desta descrição, vale ressaltar o papel 

fundamental das transcrições e as dificuldades encontradas a respeito do conceito de 

performance aqui utilizado.  

Para Seeger (1987), a descrição de uma performance musical (na sua amplitude) 

seria a base para a etnografia da música. Compreendendo as propostas de descrição 

densa de Geertz (1989), em que um fenômeno deve ser analisado respeitando seu 

contexto, evitando deixar de lado fatores aparentemente externos ao foco da pesquisa, 

bem como as análises de Bahktin (1997) a respeito de polifonia, no qual nenhuma 

situação pode ser descrita por completo, a pesquisa busca apresentar a teia de 

significados (GEERTZ, 1989) que permeia a visão do TC juntamente com a do autor 

deste texto. 

A fim de entender alguns debates travados dentro do grupo, vale destacar que, 

durante as transcrições, foi perceptível mudanças bruscas de assuntos, fato que busquei 

representar no decorrer da escrita desta dissertação, principalmente com relação a 

performance musical. Deste modo, as reflexões geradas a partir das execuções musicais, 

foram desenvolvidas em formatos distintos, dependendo da atenção direcionada pelo 

grupo ao tema. 

Portanto, a identidade dos participantes foi mantida em sigilo, já que o grupo 

decidiu que assim seria melhor para que as publicações não os expusessem. Desta 

forma, como será demonstrado adiante, entendeu-se que a visão da música só pode ser 

compreendida a partir de seu contexto cultural total (BLACKING, 1995), mas que, sua 

análise nunca dará conta de todos estes elementos, necessitando, portanto, “recortar” 

itens que são considerados mais importantes para um melhor entendimento do ocorrido. 

Para tanto, as gravações foram de fundamental importância. Deste modo os textos sobre 

os encontros do TC podem ser considerados complementos aos arquivos em anexo, que 

retratam apenas os áudios das reuniões. 
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Com as cadeiras dispostas em formato de círculo (como ocorre em todos os 

encontros), iniciamos, discutindo quais músicas seriam executadas. Dois membros 

católicos levaram um teclado, uma escaleta e um pandeiro. O quimbandeiro completou 

a instrumentação com o atabaque. Como o evento foi gravado ao celular, os anexos não 

estão em boa qualidade, por isso recortei apenas alguns trechos de cada momento. 

Foi sugerido que iniciássemos a execução musical com a canção pentecostal 

“Varão de Branco” (já exibida no debate a respeito do pandeiro), um baião antigo e 

muito conhecido entre os evangélicos, que, segundo alguns participantes, se encaixaria 

bem aos moldes do atabaque e dos outros instrumentos presentes. O violão foi afinado, 

tendo como referência o teclado, porém não houve sintonia entre os músicos neste 

primeiro contato. Assim, foi sugerido que algum músico começasse sozinho, para que 

os outros tentassem “ir atrás” (acompanha-lo). O tecladista católico iniciou um blues, 

seguido de um violão (evangélica) e um atabaque (quimbandeiro). “Blues do Senhor”
313

 

(FAIXA 5; FAIXA 6) foi originalmente gravada pelo ministério católico Vida Reluz. 

Esta música serviu como prelúdio para o entrosamento dos participantes. Vale destacar 

que não era pretensão formar uma banda, ou executar as peças visando performances 

com arranjos refinados ou algo do tipo. O objetivo era realizar um diálogo através da 

música, independente de sua forma de construção. 

Em seguida, a participante evangélica dedilhou uma balada (“Halo”
314

) (FAIXA 

7) ao teclado, que, rapidamente foi acompanhada pelo violão e pelo atabaque. Esta 

canção também não foi concluída, porque a maioria não a conhecia. Salienta-se, 

portanto, o desprendimento de preconceitos dos instrumentistas, que em nenhum 

momento desistiram de tentar acompanhar a pessoa que iniciava uma nova música. 

Todos (mesmo com dificuldades, pela falta de costume com tal gênero) demonstravam a 

intenção
315

 de cooperar, para que a coletividade sobrepusesse qualquer cisma entre as 

práticas religiosas presentes. 

Após estes momentos - que podem ser considerados dispersos, uma vez que não 

tiveram participação de todos, pois foram observadas algumas conversas paralelas, 

principalmente dos que não participaram como instrumentistas ou cantores - foi 

proposto que houvesse acordo a respeito de tonalidade, ritmo e sequência harmônica. A 
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 Composição: Walmir Alencar. 
314

 Composição: Ryan Tedder. 
315

 Para Seeger (1992), música, além de som, também pode ser a intenção da execução, bem como sua 

realização. 
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obra desempenhada posteriormente foi “E ele vem”.
316

 Nesta, os músicos 

demonstraram maior sintonia, dado que foram acordados alguns detalhes (sobre tom, 

sequência harmônica e “levada”) anteriormente, e, porque a maioria conhecia a música. 

Ela foi cantada na íntegra pela musicista evangélica, acompanhada, em alguns 

momentos, por outros integrantes do grupo. 

 

E ele vem, e ele vem saltando sobre os montes 

Os seus cabelos, os seus cabelos são brancos como a neve 

E nos seus olhos, e nos seus olhos há fogo 

         Incendeia senhor a sua casa, incendeia senhor a sua igreja 

Incendeia senhor a sua noiva, vem incendiar (FAIXA 8; FAIXA 9) 

 

Sobre a harmonia, aponta-se que este louvor está em um tom maior, empregando 

como base principal os acordes de primeiro, quarto e quinto graus, em formas 

alternadas. Em exame posterior observou-se que ele pode ser classificado como uma 

composição de rock e que ganhou bastante repercussão na voz de David Quinlan 

(TEXTO 1). Apesar da gravação não ter contemplado toda a letra, verificou-se que ela 

propõe demonstrar o “grandioso poder de Deus” na visão pentecostal, dentro da qual a 

palavra “fogo” é bastante utilizada. A música direciona uma dinâmica de crescimento 

das estrofes para o refrão (há fogo / incendeia), através do acorde de quinto grau com 

sétima, fazendo com que a voz acompanhe este processo quando se apresenta 

juntamente com o acorde de primeiro grau. 

Famosa no meio evangélico e interpretada constantemente por bandas do 

movimento da RCC, esta composição exemplifica como música e dança (coreografia) 

estão, cada vez mais, conectadas dentro do cristianismo brasileiro. Contudo, a 

representação cênica através de movimentos corporais se faz presente em outras 

matrizes religiosas, mesmo com funções diferentes (com relação a algumas 

evangélicas),
317

 como é o caso de algumas religiões afro-brasileiras. Diversas igrejas 

analisadas fizeram uso da dança durante os rituais. Portanto, no universo evangélico, 

percebeu-se que a “coreografia” desempenha o papel de ilustrar a música de duas 

formas: através de gestos que definiam a proposta textual, ou por meio de movimentos 

que seguem o ritmo da música, mesmo sem conexão direta com o texto.
318

 Outra função 

                                                           
316

 Composição: Judson Oliveira.  
317

 Um exemplo é que ela pode servir como evocação. Além disso, na maioria dos casos, música e dança 

não são elementos desconexos dentro das religiões afro-brasileiras.  
318

 Estes são utilizados apenas em complemento aos outros, uma vez que alguns gestos são mais difíceis 

de representar, como, no exemplo desta música, a neve. 
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da dança, neste contexto, de acordo com interlocutores, é a de animação. Ela serve para 

descontrair e alegrar o ambiente, já que não possui obrigatoriedade evocativa, tampouco 

dialoga diretamente com os ritmos executados. Diferentemente do que ocorre no 

candomblé, sem a parte textual os movimentos não fazem sentido. Para mais, foi 

percebido que as músicas de reflexão (dentre as quais maior parte é mais lenta) ajudam 

a sensibilizar o espírito (principalmente através da emoção) e, por meio da repetição, 

chegar ao transe. 

“E ele vem”, quando interpretada pelo grupo de estudos, não contemplou 

coreografias. Como todos a conheciam, a condução coletiva revelou maior fluidez. Ela 

foi cantada pelos participantes da assembleia de Deus e quimbanda, sendo acrescida por 

uma escaleta, um atabaque (rum), um teclado e um violão. Durante a gravação, o 

instrumento levado pelo quimbandeiro apresentou maior volume do que os outros, 

devido ao alto grau de reverberação no espaço das reuniões. Todos os instrumentos 

harmônicos acompanharam a música com acordes, contudo, nesta situação, a escaleta 

também pode ser analisada através da ótica da harmonia/melodia, em diálogo com a 

voz, pois interagiu com esta em diversos momentos com níveis sonoros parecidos. 

Outra música executada, foi um corinho bastante conhecido no meio evangélico, 

“Vem cá”.
319

 

 

Vem cá vem ver, vem cá vem ver 

Jesus tá preparando uma benção pra você 

Jesus tá preparando uma benção pra você 

O nome do doador é Jesus de Nazaré,  

para receber a bênção é somente ter a fé (FAIXA 10; FAIXA 11). 

 

Este, que normalmente é entoado em forma de pout-porri, em muitas igrejas 

pentecostais de Xerém, não foi interpretado pelo grupo na íntegra. Seu texto conta que 

uma das dádivas de Jesus seria a concessão de bênçãos, porém, estas só poderiam ser 

alcançadas pela fé. Por isso, o Salvador ainda não a ofereceu, ela está sendo preparada, 

e, quando acontecer, deverá ser partilhada entre todos os outros membros através do 

testemunho.
320

 A respeito desta prática, vale sublinhar que diversos segmentos cristãos 

(principalmente as alas evangélicas neopentecostais) baseiam grande parte de seus 

                                                           
319

 Compositor desconhecido. 
320

 Ocorre quando a pessoa, que alcançou uma “graça” - seja a conquista de um bem material, de emprego 

ou a cura de alguma enfermidade - deseja compartilhar com seus “irmãos” este benefício, atribuído a uma 

força sobrenatural. É muito comum nos grupos de oração da RCC e nas igrejas pentecostais.  
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programas de rádio e TV nestes testemunhos, fato já estudado por sociólogos como 

Mariano (2014) e Campos (2004).  

Cunha (informação digital),
321

 demonstra que o tema "testemunho" refere-se a 

uma prática antiga entre os evangélicos brasileiros. No entanto, de grande relevância é, 

atualmente, a versão midiática do testemunho - presente em muitos programas de rádio 

e TV.
322

 Com o maior domínio das mídias e das estratégias de divulgação da imagem, 

foram observadas diferentes maneiras de pertencimento dos indivíduos, variáveis de 

acordo com seus enquadramentos religiosos, em programas televisivos. Uma delas é o 

relato através de conquistas materiais, como o que a rede Record (propriedade de Edir 

Macedo da IURD) vem apresentando.
323

 

Há alguns anos esta rede de televisão exibe propagandas (VÍDEO 2; VÍDEO 3) 

curtas (três a quatro minutos), em que dilui os pré-requisitos da pregação em 

favorecimento de uma instituição específica, adicionado à alguns valores éticos 

protestantes, como família, trabalho, sucesso e comprometimento com o crescimento da 

igreja. A trama das propagandas parte do “testemunho”
324

 de um indivíduo, que expõe 

como alcançou uma carreira de sucesso a partir da superação de dificuldades, 

descrevendo detalhadamente como conseguiu “derrubar” as barreiras impostas pela 

vida. A fim de tornar o enredo mais dinâmico, aos moldes de algumas propostas atuais 

da televisão brasileira, este método de proselitismo foge do “lugar comum”, pregado por 

muitas igrejas, cujo testemunho é verbal e possui jargões clássicos da cultura 

evangélica. Assim, as estratégias empregadas pela Record podem ser associadas ao 

movimento de hibridismo gospel (CUNHA 2007) em que temáticas cristãs, com 

abordagens exploradas pelas mídias seculares são consideradas traços marcantes. Estas 

propagandas exibem imagens em alta qualidade, que sempre mostram o personagem 

principal “bem vestido”, relatando momentos de dificuldades que podem gerar comoção 

por parte dos telespectadores; alguma crítica ao sistema; situações engraçadas do 
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   Entrevista concedida por Magali Cunha ao autor em janeiro de 2016. 
322

 Segundo Cunha, esta é uma prática que se iniciou entre os evangélicos para que pessoas 

testemunhassem sua conversão (antes de "aceitarem Jesus" na igreja evangélica e depois). Geralmente 

mostrava como a vida era ruim sem Jesus e passa a ser boa com ele. A pessoa narrava que deixou a 

bebida, o baile, o cigarro e passou a assumir os costumes puritanos. Depois, entre os pentecostais, com a 

forte ênfase na cura, o predomínio dos testemunhos passou a ser a cura de doenças. Mais recentemente 

ganhou o caráter da prosperidade, seguindo a ênfase de todas as igrejas evangélicas e até católicas. Mas o 

que importa mesmo é que seja visível para a comunidade a bênção de Deus na vida da pessoa. Isto é 

"publicado" na fala - a bênção torna-se pública. Para maior aprofundamento, ver Mendonça (1984) e 

Filho e Mendonça (1990). 
323

 Entrevista concedida por Magali Cunha ao autor em fevereiro de 2016. 
324

 Outro exemplo pode ser observado a partir do apresentador RR Soares, em um quadro de seu 

programa “Show da Fé”, com a "Novela da Vida Real". 
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cotidiano (exibidas através de “tiradas” rápidas dentro do diálogo com outra pessoa que 

foi importante em sua vida); trilha sonora instrumental, que acompanha as situações 

relatadas. Mesmo que as propagandas não contemplem todos estes aspectos em sua 

plenitude, ao final da mensagem, a figura principal se afirma “Universal”. Ela não diz 

que é da Universal, ou seja, vinculada à instituição, ela é a instituição, parte 

fundamental da estrutura. Para Cunha
325

 (informação digital), este fato pode ser 

considerado um exemplo originário das práticas religiosas cúlticas que estão habitando 

as mídias, no qual, uma de suas facetas é representada através da publicidade 

institucional.  

Outras duas músicas selecionadas para este tópico, fazem parte do repertório 

popular (profano) brasileiro e também são executadas no centro de quimbanda. “Maria, 

Maria”
326

 (FAIXA 12; FAIXA 13) e “Cio da Terra”
327

 (TEXTO 2), conhecidas pela 

maioria do grupo. As duas tiveram forte presença do atabaque e foram entoadas pelo 

quimbandeiro, com algumas incursões de outros participantes. 

 

Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta 

Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta 

Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta.  

De uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. 

Mas é preciso ter força, é preciso ter raça é preciso ter gana sempre. 

Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria. 

Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho 

sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter 

fé na vida.
 328

 

 

Observou-se que o atabaque acompanhou a canção apenas a partir de uma 

determinada parte. Desta forma, talvez existisse um arranjo, no qual o quimbandeiro 

estivesse acostumado. O violão, embora tenha executado uma harmonia diferente da 

original (em algumas partes), conduziu toda a canção, sem interrupções. Segundo o 

quimbandeiro, esta música foi composta a fim de homenagear uma entidade e isto pode 

ser comprovado em alguns momentos de seu texto: “Maria, Maria é um dom, uma certa 

magia, uma força que nos alerta”. Examinou-se um linguajar específico do universo 
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 Entrevista concedida por Magali Cunha ao autor em fevereiro de 2016. 
326

 Composição: Milton Nascimento e Fernando Brant. 
327

 Composição: Milton Nascimento e Chico Buarque de Hollanda. Esta canção não foi analisada, pois o 

material da gravação não está disponível. Para ter acesso à letra completa da canção, ver em anexos. 
328

  O áudio da gravação não está na íntegra. Ele foi recortado, buscando uma melhor qualidade do áudio. 
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afro-brasileiro, que normalmente utiliza as palavras “magia”,
329

 para designar alguma 

prática sobrenatural, seja coletiva ou individual, e “força”, a fim de representar um 

poder de natureza semelhante. Com suporte nesta linha de pensamento, considera-se 

que diversos elementos da religiosidade afro-brasileira estão presentes no repertório da 

MPB. Mesmo que muitas músicas não utilizem vocabulários que incluam locuções 

originárias de regiões do continente africano ou formadas pelo sincretismo, típico de 

sambas e pontos, diversas canções apresentam, nas entrelinhas mensagens que fazem 

alusão a este universo. 

Seguindo esta linha de raciocínio, a frase “quem traz na pele esta marca” pode 

ter relação com a cura, um processo comum nas religiões de um modo geral. De acordo 

com Prandi (1991) este é um dos maiores motivos para o ingresso de muitos indivíduos 

em alguma prática religiosa. Em complemento, a participante candomblecista expõe que 

existe um “nome específico” para cada pessoa, todos possuem um destino na vida. A 

marca refere-se a algo físico ou está relacionada ao sentido figurado da palavra.  

Retomando o assunto a respeito do testemunho, no pentecostalismo o ato de 

“provar que possui uma marca” é muito comum através da palavra. Esta constatação 

também pode ser exibida ao público por meio de música. Além disso, esta marca 

(“mistura a dor e alegria”) pode ser fruto de algum sacrifício anterior, prova da fé, 

demonstração de prioridade, não importa como é construída a relação da alegria com a 

dor, entretanto, a felicidade pregada por muitas maneiras de professar a religiosidade 

tem estes dois pilares. 

Silva (2003) percorre outro caminho de investigação a respeito de “Maria 

Maria”, ao enaltecer outros dados que divergem em relação à proposição do 

quimbandeiro. Segundo ele, esta canção fazia parte da trilha sonora de um balé 

(Corpo)
330

 e dentro deste contexto, de um repertório que dava valor ao sincretismo 
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 Magia também é um termo muito empregado na literatura acadêmica e no vocabulário popular para se 

referir a religiões afro-brasileiras. 
330

 Segundo o autor, a “trilha sonora do balé “Maria Maria” é dividida em 18 subtítulos, que são os 

poemas e as canções encenadas no palco. O balé tem 13 quadros contando a trajetória da personagem e 

remontando à história de seu povo. Cada um dos quadros e das músicas desenvolve um tema entrelaçado 

com a condição da mulher negra em todo seu aspecto sociológico. A personagem nasce, cresce e 

envelhece e, durante este processo, os elementos da cultura afro-brasileira se movimentam como um 

mosaico. A movimentação também é a do corpo da negra, que durante a infância experimenta o sexo, se 

transforma, precocemente, em uma mulher parideira e gradativamente em sensual, em erótico. Há uma 

diferença entre o corpo negro e o branco que não é só na epiderme. São diferentes os gestos, os 

movimentos no caminhar, o desenho da face, o formato dos seios, das pernas e até mesmo no articular da 

voz. Ambos se comportam e são vistos de forma diferenciada dentro de uma comunidade. O preto ainda é 

visto como servil e na distribuição de renda se encontra economicamente desprestigiado, com salários 

mais baixos. Os dois têm em comum a escalada do envelhecimento, da ausência de forças e de 
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religioso e ao papel histórico do negro no Brasil. O autor aponta que, “Maria é o próprio 

heroísmo retratando costumes, tipos, crenças e vivência social” (SILVA, 2003: 8), 

assim, a figura simplória e atual destacada na letra seria resquício de um passado 

escravocrata sofrido, “de uma gente que ri, quando deve chorar, e não vive, apenas 

aguenta”. 

A toada “Cio da Terra” não foi contemplada nos áudios complementares porque 

o aparelho de gravação havia sido interrompido no momento da performance. Todavia, 

minhas anotações de campo apontaram dois fatos que considero importantes para a 

temática deste trabalho: interpretação muito diferente da original e pouca reflexão sobre 

a letra. O toque forte do atabaque, juntamente com uma impostação de voz, que fez 

oposição à suavidade tradicional da maioria das versões desta música, demonstrou uma 

forma singular de apropriação por parte do quimbandeiro. Ainda que esta canção não 

tenha gerado considerações posteriores - a preocupação maior dos músicos estava em 

acompanhar
331

 a harmonia - ela foi complementada por alguns comentários dos 

participantes que não estavam executando os instrumentos. Estes foram resumidos em 

juízos de valor a respeito da poética, fato que não contribuiu para a continuidade do 

debate. 

A última canção analisada em termos da performance coletiva foi “Quizumba de 

rei”,
332

 entoada juntamente com “Nem ouro nem prata”.
333

 

 

A coroa de ouro é mariô, Ogum é tata, é tata 

A coroa de ouro é mariô.  

A coroa de ouro é mariô, Ogum é tata, é tata 

A coroa de ouro é mariô. 

Sou brasileira faceira, mestiça, mulata 

Não tem ouro nem prata 

O samba que sangra do meu coração 

Tua menina de cor, pedaço de bom carinho 

Entrei no teu passo, malandra 

Eu não sou como a tal Conceição 

Chega de tanto exaltar essa tal de saudade  

Meu caboclo moreno, mulato amuleto do nosso Brasil 

Olha, meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto 

                                                                                                                                                                          
sensualidade. O tempo absorve a juventude em menor ao maior escala, mas absorve” (SILVA, 2003: 10-

11). 
331

 A música possuía poucos acordes e uma sequência que se repetia, por isso, foi acompanhada por todos. 

No entanto, esta canção é composta por um ritmo harmônico formado por convenções que geraram 

expectativa e maior concentração por parte dos músicos. Vale lembrar que esta música não foi fruto de 

comentários dentro do grupo, uma vez que foi a última e teve apenas o acompanhamento do atabaque e 

do violão. Por isso não foi abordada de forma profunda nesta dissertação. 
332

 Composição: Ruy Maurity e José Jorge. 
333

 Idem. 
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Pra sempre do samba-canção ao primeiro apito do ano 2000 (FAIXA 

14; FAIXA 15) 

 

Estas duas obras, assim como as anteriores, fazem parte da MPB e se baseiam na 

religiosidade afro-brasileira, principalmente com referência à umbanda, seguindo o 

exemplo de muitos sambas compostos no Brasil. “Quizumba de Rei” pode ser agrupada 

na categoria de um samba de partido alto, exibindo um resultado familiar ao gênero, 

quando entoado com acompanhamento de atabaques e palmas, marcando um ostinato 

rítmico.
334

 “Nem ouro nem prata” está ligada ao universo do samba-maxixe, que teve 

como característica principal (neste caso), uma linha melódica formada por figuras 

rítmicas que se repetem (semicolcheia, colcheia, semicolcheia, num compasso binário). 

Além disso, destaca-se a difícil emissão do texto cantado, por conta da rapidez em que 

as palavras estão dispostas. 

As duas apresentam linguajar composto por uma coletânea de vocábulos 

oriundos da cultura africana, misturados com terminologias da língua portuguesa do 

Brasil (incluindo gírias e regionalismos), o que pode dificultar o entendimento de leigos 

a respeito de religiões de matriz africana. Sendo assim, “mariô” refere-se à folha do 

dendezeiro, óleo muito utilizado em algumas cerimônias de cultos afro, como 

apresentado no capítulo anterior em que foi abordada a capoeira gospel. Esta folha é 

oferecida a Ogum,
335

 que é tratado como o supremo (tata), portanto, esta é uma 

louvação em homenagem a esta divindade. A composição “Nem ouro nem prata”, foi 

cantada em conexão com a anterior, em formato de pout-porri, pois apresenta uma 

sequência harmônica parecida, construída por tonalidade menor (harmônica), que utiliza 

acordes dos primeiro, quarto, segundo e quinto grau (com sétima).  

A maior parte do repertório executado durante os encontros expressou raízes 

evangélicas. Isto ocorreu, sobretudo, porque estas músicas eram mais conhecidas pela 

maioria. Deste modo, cantigas, pontos e músicas católicas, além de serem obras 

musicais mais específicas dos cultos (principalmente as primeiras), em comparação aos 

louvores gospels, sustentam pouco ou nenhum espaço nas mídias de maior audiência.
336

 

Por isso, muitos hinos evangélicos são privilegiados dentro da indústria fonográfica, 

inclusive por cantores seculares, ademais, os católicos presentes tiveram contato com o 
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 Célula rítmica que se repete ao longo da música em formato de looping. 
335

 Segundo Prandi (1991) Ogum, é o deus do ferro, da guerra e da tecnologia. Patrono dos ferreiros, 

engenheiros e militares. Dança com espada e enrola-se em mariô (folha nova do dendezeiro desfiada). Ele 

pode ser sincretizado com Santo Antônio e São Jorge. 
336

 Sobre o mercado religioso da umbanda, ver Teixeira, 2005. 
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movimento da RCC, cuja presença deste estilo musical é constante. Soma-se a isso, o 

fato de que os participantes da quimbanda e candomblé já haviam frequentado cultos 

e/ou foram membros de alguma denominação evangélica. 

Outras ponderações geradas pelo grupo estiveram ligadas ao relacionamento 

entre as religiões, suas formas de interação, imitação, cooperação, competição e 

sincretismos. Foi relatado que uma das igrejas católicas de Xerém possui um músico 

evangélico (metodista) no ministério de louvor. Isto relativizou a imagem prematura que 

alguns participantes projetavam sobre o espaço evangélico, tido como segregacionista, 

como havia sido comentado no grupo em encontros anteriores. No entanto, este não é 

um caso isolado dentro do meio musical religioso, pois, foram vistos outros músicos 

que atuam em contextos religiosos diferentes dos seus próprios, sem que haja conflitos. 

Mesmo assim, este relato surpreendeu muitos presentes, já que o indivíduo em questão 

não participava apenas no ministério, como também era atuante no catolicismo. 

No tocante à performance individual, foram analisados dois momentos musicais 

interpretados por membros do grupo de estudos, as composições “Acreditar no Amor”
 
e 

“Utopia”. A fim de não expor os participantes, acordou-se que só seriam publicados os 

áudios das canções executadas em conjunto. A primeira foi apresentada por dois 

católicos e pode ser considerada uma canção relativamente conhecida no catolicismo de 

Xerém. Trata-se de “Acreditar no Amor”,
337

 que foi bastante executada pelas mídias 

católicas e em louvorzões, principalmente entre as décadas de 1990 e 2000. 

 
Quantas vezes você insiste em falar: 

"Minha vida bem podia ser melhor!". 

Convivência com os outros nem pensar! 

Se afastava pra não se decepcionar 

Só não imaginou que tudo que se encontra 

Nem sempre é um caminho a mais 

Pra realmente ser feliz 

Quero lhe contar que a chave do segredo 

Que o leva em frente é o amor 

Acreditar no amor. 

Só o teu amor, só, só o teu amor muda a minha vida 

Só o teu amor, só, só o teu amor faz eu ser melhor 

Só o teu amor, só, só o teu amor muda tudo ao meu redor 

Só o teu amor Senhor! Acreditar no amor! 

Dentro de você existe algo bom! 

Contagia todo mundo ao seu redor 

Ser feliz também implica ser melhor 

Tem que ser do interior pro exterior 

Só não imaginou que tudo que se encontra 
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 Composição: Walmir Alencar. 
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Nem sempre é um caminho a mais pra realmente ser feliz 

Quero lhe contar que a chave do segredo  

Que o leva em frente é o amor 

Acreditar no amor. 

Só o teu amor, só, só o teu amor muda a minha vida 

Só o teu amor, só, só o teu amor faz eu ser melhor 

Só o teu amor, só, só o teu amor muda tudo ao meu redor 

Só o teu amor Senhor! Acreditar no amor! (FAIXA 16) 

 

Composta por vários acordes de quatro sons (como a sétima aumentada, por 

exemplo) e passagens cujo texto tem ligação estreita com o campo harmônico, dividido, 

paralelamente, por sílabas (le-vaem-fren-te-éoa-mo-or). Esta música acompanha uma 

tendência comum entre diversas produções de bandas católicas posteriores a 1990, que é 

a linha da soul music e suas variantes. Por conta disso, o modo de emissão vocal nesta 

canção não está desvinculado do gênero citado. Além da voz do cantor (na gravação 

original) ser articulada, percorrendo uma grande extensão (mais de uma oitava), ela é 

enriquecida por um naipe de backing vocals (acompanhamentos vocais), que, neste 

caso, é totalmente feminino, enquanto a voz “principal” durante a maioria da música é 

masculina. Ainda vale citar que, durante o encontro, o louvor foi interpretado por um 

homem e uma mulher, o primeiro estava acompanhado de violão. 

Após a execução desta música, alguns integrantes recordaram uma série de 

shows católicos que aconteceu em Xerém, intitulada “Paz Infinita”. Além disso, 

também foi lembrada a relação com o movimento da RCC, no contexto da maior 

exposição midiática de padres cantores e bandas católicas. O Paz infinita ocorreu 

durante os anos de 2003 e 2008 (VÍDEO 4), em um galpão mantido por uma academia 

de ginástica com capacidade para, aproximadamente, duas mil pessoas (aberto apenas 

nas laterais). Ele teve diversos patrocinadores e contou com a participação de católicos 

de outros distritos da cidade e de inúmeras localidades do estado. Além disso, deu 

visibilidade a muitas bandas de Duque de Caxias, que tiveram a oportunidade de se 

apresentar no mesmo palco de bandas consideradas “famosas” e em locais externos ao 

espaço da igreja.   

 

Católico 3: Esta música faz parte de um [do] movimento da renovação 

[Carismática], quando [compostas, sobretudo por] bandas católicas, do 

Rio e São Paulo principalmente... Aí vieram essas bandas né? Anjos 

de Resgate... 

Católico 1: Bom Pastor... 

Católico 3: Anjos de Resgate, foi mais ou menos anos 2000. 

Católico 2: Foi na época do Paz Infinita. 

Católico 3: Isso entre 2000 e 2005. 
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Católico 2: Paz infinita foi... Tá falando o que? Da criação da banda? 

Católico 3: Não, quando essas bandas começaram a fazer mais 

sucesso. 

Católico 1: Não quando eles começaram a surgir né? 

Católico 2: Pra gente foi no Paz Infinita. 

Católico 3: É, essa Vida Reluz lançou uns dois CD’s mais ou menos, 

que tocaram muito nas rádios católicas. E eles começaram a fazer 

algumas músicas, que, até então, eram diferentes (TC, 7/05/2014). 

 

Durante a discussão acima, outras músicas pertencentes a conjuntos católicos, e, 

interpretadas por padres cantores geraram debates de outras naturezas. Um deles referiu-

se a uma situação recorrente entre os encontros do grupo TC: a função da música.
338

 Há 

muitos embates a respeito da música litúrgica e um dos principais deles está ligado à 

categorização. Apesar de a CNBB apresentar diretrizes
339

 a respeito da música 

litúrgica,
340

 poucas composições podem ser conceituadas como temáticas (que ilustrem 

passagens bíblicas), que contemplem todo o ano litúrgico. Vale apontar que, no 

cristianismo moderno, a música também serve como elo entre os cristãos e Deus, além 

de contribuir para a criação de um ambiente coletivo apropriado, onde, nos momentos 

de louvor e adoração das igrejas cristãs são reveladas diversas formas de expressão 

musical que atendem os padrões culturais e religiosos dos fiéis presentes nos templos e 

em outros locais reservados para apresentações musicais. Além disso, por mais variados 

que sejam os estilos de música, sua produção deve expressar um sentido singular para 

os adoradores presentes (MENDONÇA, 2009: 17). 

Seguindo esta lógica, alguns integrantes do TC lembraram um louvor composto 

após o ano 2000, denominado “Sacramento da Comunhão”,
341

 que expõe característica 
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 Nettl afirma que uma das principais funções da música na sociedade seria controlar e mediar o 

relacionamento do ser humano com a divindade ou o sobrenatural (NETTL, 2005). 
339

 “Do ponto de vista litúrgico são necessárias: participação comunitária; caráter ministerial de toda a 

Igreja (embora todos comunguem na mesma fé, vibrem na mesma alegria e, a seu tempo, cantem em 

uníssono e se balancem no mesmo ritmo, em total sintonia e prazerosa harmonia); entendimento que esta 

é uma música ritual. Como tal, ela tem um caráter exigentemente funcional, precisando adequar-se à 

especificidade de cada momento ou elemento ritual de cada tipo de celebração, à originalidade de cada 

Tempo Litúrgico, à singularidade de cada Festa. Compreensão de que ela está a serviço da Palavra. Além 

disso, do ponto de vista estético, a Música Litúrgica prioriza o texto, a letra, colocando tudo mais a 

serviço da plena expressão da palavra, de acordo com os momentos e elementos de cada rito e prescinde 

de tensões harmônicas exageradas. A riqueza de expressão do sistema modal do canto gregoriano e a 

grandiosidade da polifonia sacra continuam sendo referenciais inspiradores para quem se dedica ao fazer 

litúrgico-musical” (CNBB, 2016: 3-4). 
340

 A respeito das diretrizes sobre música, orientadas pela CNBB ver: CNBB. Animação da vida litúrgica 

no Brasil, Paulus, 1989 (Documentos, 43). CNBB. Estudos sobre os cantos da missa, Paulus, São Paulo, 

1971 (Estudos, 12). CNBB. Pastoral da música litúrgica no Brasil, Paulus, São Paulo, 1976 (Documentos, 

7). Em documentos mais atuais ver: 

http://www.cnbb.org.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=343-principios-da-

musica-liturgica&category_slug=musica-liturgica&Itemid=252 
341

 Composição: Nelsinho Corrêa. 
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textual voltada para um momento específico do rito católico, mas, apresenta itens 

distintos de muitas músicas litúrgicas compostas nas décadas de 70 e 80. Dentre os 

quais, merecem relevância a individualidade, enaltecida pelo verbo na primeira pessoa 

do singular e a busca incessante pelo amor, este termo que, muitas vezes possui 

significado dúbio por causa da ausência de jargões que diferenciem uma canção 

romântica de uma sagrada. 

 

Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão 

Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir 

Esfriando minha cabeça e esquentando meu coração 

Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento 

Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento 

E se em meio à tribulação, eu me esquecer de ti 

Ilumina minhas trevas com Tua luz 

Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo 

Jesus, o Filho da Rainha 

Jesus, rosto divino do homem 

Jesus, rosto humano de Deus 

Chego muitas vezes em Tua casa, meu Senhor 

Triste, abatido, precisando de amor 

Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração 

Então sinto o céu dentro de mim 

Não comungo porque mereço, isso eu sei, oh meu Senhor 

Comungo pois preciso de ti 

Quando faltei à missa, eu fugia de mim e de Ti 

Mas agora eu voltei, por favor aceita-me 

Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo 

Jesus, o Filho da Rainha 

Jesus, rosto divino do homem 

Jesus, rosto humano de Deus (FAIXA 17). 

 

Construída com base em um andamento mais lento do que “Acreditar no amor”, 

e com estrutura harmônica diferenciada (sua cadência tem menos apropriação de 

acordes de quatro sons), esta música também distingue-se, no que se refere ao momento 

da modulação - ocorre na entrada da voz masculina – que, depois, é retomado ao tom 

original no refrão. A obra demonstra a necessidade constante do fiel de estar na 

presença de Jesus, neste caso, via comunhão.
342

 Ela também compara Jesus à luz, 

referindo-se ao dualismo bastante comum da Idade Média (luz/escuridão). Em 
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 Momento do rito dominical católico pela qual é distribuída a “hóstia”, que foi consagrada pelo 

sacerdote no dia ou anteriormente. Somente os membros que participaram do processo completo de 

preparação, anos antes, chamado de catequese, podem participar. A hóstia é composta por uma pequena 

rodela muito fina, feita de pão ázimo. 
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concordância com Alves e Oro
343

 (2013), observou-se que a utilização de alguns termos, 

como “louvar”, constante no repertório de palavras do pentecostalismo, também são 

encontrados na RCC. A frase “esfriando minha cabeça, esquentando meu coração”, 

define a importância dada ao simbolismo, na qual a cabeça seria detentora da razão e o 

coração do sentimento, que, em termos hierárquicos, obteria maior notoriedade.
344

 O 

sentimento, através da espiritualidade, por exemplo, foi enaltecido pela voz dos 

participantes em contraste com o caráter social da canção. 

 

Católico 3: Essa música é uma daquelas que a gente tinha comentado. 

Não são músicas litúrgicas, mas servem muito bem pra hora da 

comunhão. E engraçado é que de 2000 pra cá [sic], um pouco antes, é 

que as músicas, elas [sic] não tocam em temas sociais, você vai ver 

dez por cento tocando em temas sociais, católicos. Não sei se vocês 

conhecem algumas ou que tenham a ver com temas do nosso 

cotidiano... 

Católico 4: Só as da Campanha da Fraternidade mesmo. 

Católico 3: Bem lembrado, as da campanha falam. De bandas é mais 

difícil. Padre cantor também. 

Católico 1: É mais fácil eles cantarem uma coisa voltada pra pecado, 

“eu” né? Então, o dia-dia... Igual tem uma aqui... 

Católico 3: E amor também é um tema. Às vezes você não percebe se 

você está cantando um tema de amor de um homem para uma mulher 

ou de amor pra Deus, não sei se você percebe isso também... Essa 

música mesmo, que vocês cantaram “Acreditar no amor”, muita gente 

canta em casamento em coisas assim [sic]. 

Católico 4: Acho que aquelas músicas do Rosa de Saron tem muito 

disso. 

Católico 3: Essa é uma banda católica que é meio rock (...), que você 

não reconhece se é uma banda católica ou uma banda cristã 

[evangélica] (...) 

Candomblecista 1: Naquela palestra que nós tivemos com o padre 

Lucio, ele falava alguns apontamentos né? De ter assim essa mistura 

(TC, 7/5/2015). 
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 Segundo estes autores, outros pontos são convergentes entre os carismáticos católicos e os 

pentecostais: experiência subjetiva da conversão; a autoatribuição de uma missão; a noção de identidade 

religiosa adquirida e não herdada; a ênfase na escolha religiosa individual; a atribuição de poder ao leigo, 

relegando para segundo plano a mediação eclesiástica; a prática religiosa emocional; o compromisso e 

comportamento ascético; o uso de termos comuns, como orar e louvar; e a construção de uma 

“demonização” do espiritismo e das religiões afro brasileiras. (ALVES e ORO, 2013: 125). Além disso, 

Prandi acrescenta a “Cura no centro da prática religiosa” (PRANDI, 1997:124-125). Acrescenta-se ainda 

que ambos os movimentos religiosos mostram-se interessados em atuar no âmbito político institucional 

para combaterem os projetos de leis que: “Segundo seus ideais religiosos são contrários aos preceitos 

divinos, como a descriminalização do aborto e o casamento entre homossexuais”. (Sofiati, 2009:103 apud 

Prandi: 125).  
344

 No candomblé esta “hierarquia das partes do corpo” seria diferente, uma vez que a cabeça é bastante 

valorizada, como pode ser visto nos ritos de iniciação, no qual, a raspagem dos cabelos (oro) é um 

exemplo típico. 
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 Com relação ao texto de “Acreditar no Amor” observou-se que, em nenhuma 

parte há citações de nomes como “Jesus”, “Deus”, ou alguma referência de passagem 

bíblica. Esta pode ser considerada uma tendência do movimento carismático,
345

 que 

ganha força no século XXI, na qual há renovação nos vocábulos empregados. Uma 

reviravolta, evidenciada pela tendência das composições e interpretações atuais, que 

privilegiam expressões cotidianas, também utilizadas fora da igreja, como, “amor”, 

“felicidade” e “mudança”. Outra característica sobre a poética da canção remete-se a 

uma forma de transformação interior e subjetiva. Segundo a letra, é necessária uma 

mudança interna para realmente ser feliz, cujo caminho é a crença/esperança no amor. 

Entretanto, a palavra “amor” pode ter vários significados, como foi apontado pelo padre 

visitante no capítulo anterior, isto quer dizer que, nesta música, ele pode estar 

direcionado ao amor com Deus, uma amizade, ou entre duas pessoas apaixonadas. Não 

é por acaso que esta canção é bastante executada em casamentos. A direção que 

“Acreditar no Amor” segue não é novidade, ela já ocorre há algum tempo, todavia, teve 

início no movimento pentecostal, cujo exemplo pode ser observado a partir de outra 

canção. É o caso de “Amar você”,
346

 bastante divulgada na voz de Fernanda Brum. 

 

Quando o amor toca o coração 

traz um sentimento maior que a paixão. 

Basta um olhar, um toque e nada mais  

pra fazer feliz como só você me faz. 

Deus uniu as nossas vidas de uma vez  

e cada dia é o primeiro outra vez 

como no primeiro olhar nada nunca vai mudar 

não vai mudar não vai mudar.... 

Quando o amor toca o coração 

o tempo para a vida vira uma canção 

e não há nada melhor do que amar você 

Eu nunca vou te perder 

foi Deus que me deu você 

É como poder sonhar e nunca acordar (FAIXA 18). 

 

Percebe-se que esta obra musical destina-se a um casal e utiliza alguns clichês de 

composições cristãs, como “Deus” e “coração”. Em andamento lento, melodia suave de 

fácil dicção, combinada com pausas entre as frases, ela mescla os mesmos termos 

utilizados na canção anterior: “amor” “mudança”, acrescentando “união” e 
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 Embora existam muitas músicas que fazem alusão direta a passagens bíblicas, durante uma análise 

mais aprofundada a respeito do repertório das bandas católicas, entre os anos 2000 e 2010, observou-se 

que esta temática foi presente em menor escala. 
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 Composição: Fernanda Brum e Emerson Pinheiro. 
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“sentimento”. A ênfase dada à paixão à primeira vista é insinuada nas palavras “toque” 

e “olhar”. Aproximando-se de uma interpretação cristã, seria de comum acordo que este 

casamento já estivesse prescrito, não seria coincidência, mas providência divina, que 

este casal estivesse junto. Sem embargo, a mudança, neste caso, não é vista como algo 

positivo, porque o casal já é “convertido” e está nos caminhos de Deus. Diferente da 

canção anterior, cuja pessoa apresentada “necessitava” de uma transformação espiritual 

que transformasse sua vida. 

Desta maneira a compositora destaca que “quando o amor toca o coração, o 

tempo para”, ocorre ausência de movimento. Esta frase da canção é acompanhada por 

uma convenção, que, em uníssono é entoada terminando com uma pausa, enaltecendo 

que o tempo de um casal unido por Deus, é diferente de um não cristão. A realidade do 

casamento, nesta conjuntura é comparada a um sonho, ignorando os percalços que a 

vida a dois carrega, mesmo porque, o amor é encarado como um sentimento maior que a 

paixão. Isto é, não é passageiro, é duradouro, entretanto, demonstra uma característica 

particular do pentecostalismo clássico, já mencionada: a diferenciação entre sagrado e 

profano (ALVES, 1979; MENDONÇA, 2009; MARIANO, 2014; CUNHA 2007). 

Sectarismo esse que, segundo os costumes evangélicos, deve ser praticado no ambiente 

externo ao templo religioso, no dia-dia, mesmo que envoltos em uma teia de novos 

significados dispostos, no qual, muito deles a igreja se apropriou.  

Outra música católica executada durante um encontro do grupo de estudos TC, 

selecionada para este tópico, foi “Utopia”.
347

 

 

Das muitas coisas do meu tempo de criança 

Guardo vivo na lembrança o aconchego de meu lar 

No fim da tarde quando tudo se aquietava 

A família se ajeitava lá no alpendre a conversar 

Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro 

Todo dia, o ano inteiro trabalhavam sem parar 

Faltava tudo mas a gente nem ligava 

O importante não faltava seu sorriso, seu olhar 

Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado 

Mas aquilo era sagrado um por um ele afagava 

E perguntava: Quem fizera estrepolia? 

E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava 

O sol se punha a viola alguém trazia 

Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente 

Desafinado meio rouco e voz cansada 

Ele cantava mil toadas seu olhar ao sol poente 

Passou o tempo hoje eu vejo a maravilha 
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 Composição: Padre Zezinho. 
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De se ter uma família quando tantos não a tem 

Agora falam do desquite e do divórcio 

O amor virou consórcio, compromisso de ninguém 

E há tantos filhos que bem mais do que um palácio 

Gostariam de um abraço, do carinho entre seus pais 

Se os pais amassem o divórcio não viria 

Chamam a isso de utopia eu a isso chamo paz (FAIXA 19) 

 

Narrada na primeira pessoa, esta toada desenvolve uma poética voltada para 

questões sociais delicadas, como o divórcio, analfabetismo e pobreza. A composição de 

Pe. Zezinho não cita “Deus” ou “Jesus” e valoriza a família tradicional cristã (homem, 

mulher e filhos), de maneira nostálgica. Sua harmonia, em tom maior, possui três 

acordes básicos (primeiro, quarto e quinto grau), que sustentam a música na maior parte 

do tempo. Soma-se a isso a presença de um interlúdio instrumental, repetido em forma 

de refrão ao final de cada estrofe, acrescido de uma pequena passagem cromática, que, 

em algumas gravações é interpretado com o timbre de assovio. 

Como discutido pelo grupo após a audição, esta música também desenvolve o 

embate a respeito da música litúrgica católica, alimentando o questionamento anterior 

sobre os critérios de execução em missas e celebrações. Isto acontece porque ela é 

utilizada constantemente nestes eventos, ainda que não se enquadre em nenhum 

momento do rito católico
348

. Neste caso, um dos critérios possíveis, seria a data da 

composição: quanto mais antiga, representa maior legitimidade para os fiéis (outro 

critério está ligado ao fato de esta composição ser de um padre).  

Para alguns participantes do TC, seria possível encontrar relação entre algumas 

músicas católicas que exprimem críticas ao sistema político brasileiro e a linha da TL, 

como explicitado pelo católico 4, ao dizer que a maioria das composições, que fazem 

alguma crítica social, são as da Campanha da Fraternidade (AZEVEDO, 2004), fruto 

deste movimento. Vale frisar que a Baixada Fluminense foi área de fluente 

disseminação deste movimento, cujas lideranças importantes, como Dom Mauro 

Moreli, em Duque de Caxias e São João de Meriti e Dom Adriano Hipólito, em Nova 
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 No contexto de Xerém, canções que não estão adequadas aos momentos da missa ou celebração 

(como, por exemplo, ato penitencial e comunhão) são entoadas após a comunhão ou ao final do rito. No 

primeiro caso (depois da distribuição da hóstia), torna-se comum, músicas reflexivas e lentas, e, ao final 

são executados cânticos mais “animados”, que possuam relação direta ou indireta com a temática do 

ritual.  
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Iguaçu,
349

 colaboraram em diversas manifestações de contestação à conjuntura política 

da época.
350

 

 

Católico 3: (...) nessa música o Padre Zezinho fala sobre divórcio, 

[fenômeno] que na década de 80 estava começando a ficar mais forte 

aqui né? [sic] Eles começam a tocar um pouco na ferida do governo, 

essas coisas. Mas a Igreja Católica de Caxias, ela nunca perdeu essa 

característica. Vira e mexe tem algum movimento [sic]. As pessoas 

que a gente entrevistou mesmo [de um projeto a parte a respeito da 

memória das comunidades católicas de Xerém] falaram que a diocese 

de Caxias é... 

Candomblecista 1: A de Santo Antônio? 

Católico 3: É, que a Santo Antônio é a catedral. A gente teve um bispo 

aqui, que foi o Dom Mauro Moreli, que, inclusive, ele que foi o 

idealizador do programa Fome Zero (...). Tanto que foi esse um dos 

motivos dele ter saído e porque ele estava mais velho também se 

aposentou, entre aspas né? [sic]. Do bispado e foi muito atuante aqui 

(TC 7/5/2015). 

 

Ao comentar a respeito da atuação de um personagem importante para seu 

segmento religioso, o católico 3 não teve a preocupação inicial de informar alguns 

termos específicos da cultura católica, como “bispo”, “diocese” e “catedral”, fato que 

gerou dúvida por parte do participante candomblecista. Embora o esclarecimento 

posterior não tenha sido suficientemente esclarecedor, este episódio representa um 

bloqueio que o grupo está conseguindo eliminar. Cada vez mais as interrogações são 

verbalizadas, a fim de que haja compreensão de todos a respeito dos contextos 

religiosos presentes. 

Retomando a questão musical, percebe-se que a composição do padre Zezinho 

adéqua-se a um estilo semelhante a uma “moda de viola” caipira, em um compasso 

quaternário e sem variação rítmica. “Utopia” também pode ser comparada a uma canção 

de ninar, pelo seu caráter didático e suave e, em contrapartida, identificada como uma 

balada norte-americana, em função da forma que é utilizada a guitarra e o modo de 

impostação vocal empregado, aproximando-se às músicas de Bob Dylan. Neste âmbito, 

salienta-se que alguns músicos católicos, a fim de “atualizar” canções mais antigas 

(rearranjar, seja na mudança de andamento ou mesmo de ritmo), enfrentam conflitos 

com frequentadores mais tradicionalistas. Esta estratégia de mudança pode ter como 

objetivo conquistar o indivíduo e trazê-lo para dentro da igreja, independente da idade, 
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 Sobre a atuação religiosa em movimentos sociais, ver Oliveira (1987), Mattos (2006) e Ribeiro (2015). 

Sobre o contexto político da Baixada Fluminense e a atuação dos dois bispos em questão, ver Alves 

(2003), Sótenos (2013) e Gomes (2011). 
350

 Com relação a Dom Mauro Moreli, a ênfase foi nos anos 80 e 90 do século XX. 
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apresentando um paralelismo à modernidade. Ou seja, o ato de rearranjar este repertório 

também pode ser entendido como uma tentativa de manter um caráter musical 

contemporâneo, porém sem deixar de lado as raízes.  

 

Católico 3: Nessa letra ele vai falar de muito mais coisa, ele não vai 

falar de um amor assim... O ritmo é um pouco diferente também. 

Remete a algo mais antigo, uma baladinha, uma canção meio de ninar 

também. 

Católico 2: Eu conhecia ela muito mais rápida. 

Católico 3: Tá vendo? Já não tocam mais do jeito que o padre Zezinho 

tocava, porque não tem mais graça na igreja pra juventude. 

Candomblecista 1: Não prende né? 

Católico 3: Exatamente, não prende. 

Católico 2:: Muito mais curta também. (...) 

Católico 3: O que ela falou é muito interessante, porque as vezes a 

gente não percebe. Não sei na igreja evangélica, mas nas missas, nas 

celebrações, a gente não tem um cuidado de cantar a letra, às vezes, 

por completo, isso pode ser uma heresia em outra religião. “Como é 

que você não vai cantar a música toda?”. Por exemplo, se está num 

momento de ofertório, todo mundo já deu o dinheiro e a missa 

continua pode acabar com a música de repente, isso acontece muito 

inclusive. 

Católico 2: Muita gente interrompendo que quer falar... 

Católico 3: É, música não tem tanta importância, ela é uma coisa 

como se fosse um troço de fundo. Não tem uma introdução, a gente 

não pode fazer uma introdução, um final, a gente nem terminou o 

último acorde e o cara já começa a falar. Não sei na sua igreja. 

Católico 1: É assim. 

Candomblecista 1:  Em relação ao espiritismo isso aí é muito bem 

acentuado, se você cantar, tem que cantar refrão [e] primeira parte. 

Você repete bem, você tem que repetir muitas vezes, porque eu acho 

que fica muito mais fácil de lembrar né? 

Católico 2: Tem algumas músicas que tem complemento também. A 

outra estrofe. 

Católico 3: Acho que a maioria você só consegue entender como um 

todo né? Essa aqui, [Utopia], por exemplo, você vai entender a música 

no final, não dá pra cortar a música. Ela continua. Aquela que vocês 

tocaram do sacramento também (TC 7/5/2015).  

 

A partir da discussão do texto, foi desenvolvido outro assunto que contemplou 

não apenas o universo católico, mas o candomblecista, que é a interpretação das 

músicas durante os rituais. Através das vozes dos participantes do grupo, observou-se 

que muitos intérpretes católicos de Xerém não cantam alguns hinos por completo 

durante as missas e celebrações. Isto acontece porque grande parte destes cantos são 

extensos e podem “atrasar” o momento seguinte do ritual. Entretanto, durante pesquisa 

de campo na igreja matriz, foi verificado que algumas músicas tinham que ser tocadas 
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mais de uma vez, pois além de curtas, eram executadas em um momento que dependia 

de uma duração maior do que a programada, como os ritos do ofertório e da comunhão. 

 Assim como a letra de “Utopia” se desenvolve, um membro católico apresentou 

uma visão nostálgica do repertório de seu segmento religioso, partindo de um passado 

recente. Segundo ele, o valor da música pode estar no seu enredo - uma letra que tenha 

“início, meio e fim” - mas também pode ser observada a partir de uma mensagem mais 

objetiva, que sintetize em poucas palavras e acompanhe o dinamismo da juventude do 

século XXI, acostumada com um discurso menos contextual e mais direto, o que 

caracteriza a visão de Stuart Hall (1997) a respeito da identidade cultural do sujeito pós-

moderno. 

 

Católico 1: Conforme foi passando o tempo, a música foi perdendo 

cada vez mais seu valor, pela letra até você percebe isso. Então, essa 

daqui conta toda uma história. Uma história inteirinha na música.  

Católico 3: Não tem mais um enredo né? 

Católico 1: Não tem mais, hoje é pra falar de amor, ou da Bíblia pra 

pessoa conhecer, não tem mais a história contada como ta contando 

aqui, algo assim de repente. 

Católico 3: É o que eu percebo. É que hoje o foco tá muito mais na 

interpretação do que na composição. Tem músicas muito bonitas, não 

to falando que hoje não tenha, tem muita música bonita. 

Candomblecista 1: Você sabe uma música que tenha assim, ela é uma 

música comprida, e hoje as pessoas ficam muito mais preocupadas 

com o refrão [para], que as pessoas fiquem estimuladas a cantar né?  

Católico 3: Essa música não é pra cantar na igreja, essa música é pra 

tocar no rádio, então tem que ser uma música curta (TC 7/5/2015). 

 

Desta forma, como avaliar o caráter “comercial” de uma obra artística? Uma das 

respostas estaria baseada na discussão que decorreu do parágrafo acima, a duração, 

como mostra a reflexão do TC. 

 

Candomblecista 1: (...) é mais comercial né? 

Católico 3: Você não pode ter uma música de dez minutos na igreja 

mais. 

Candomblecista 1: É aquele negócio, uma letra como esta aqui... Até 

tem pessoas que pegam rápido, mas às vezes tem gente que tem mais 

dificuldade de memorizar né? [sic] Aí fica o pessoal esperando a hora 

do refrão. 

Católico 3: E também tem uma outra função da música, 

principalmente na renovação carismática, que é o momento em que as 

pessoas estão fazendo oração e você começa a repetir uma música 

como se fosse um mantra. Isso aí funciona pra você chegar num 

momento mais de transe [sic], que te faça desconcentrar do que está 

[acontecendo] lá fora [da igreja]. Então eles repetem muito, essas 
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músicas são mais curtas normalmente. Isso acontece muito, não sei se 

você já viu... (TC 7/5/2015) 

 

O terceiro grupo classificado neste tópico foi composto por audições realizadas 

através de aparelhos de reprodução sonora. Utilizou-se um computador e uma caixa de 

som pequena. Como a paisagem sonora do entorno é composta pelo karaokê, fato que 

prejudicou a escuta do repertório, este equipamento tornou-se necessário mesmo dentro 

do espaço das reuniões. Nesta parte, foram destacados os repertórios da “MPB 

religiosa”. Como descrita no tópico anterior, a música “Nação”
351

 foi a primeira a ser 

analisada. Rica em detalhes, ela serviu de base para a explicação de diversos aspectos 

sobre a corrente Jeje, nas quais foram esclarecidas algumas dúvidas a respeito de 

sincretismos, simbologia e mitologia dos orixás. 

 

Dorival Caymmi falou prá Oxum 
Com Silas tô em boa companhia 
O céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia 

Jeje minha sede é dos rios 

A minha cor é o arco-íris, minha fome é tanta 

Planta flor irmã da bandeira 

A minha sina é verde-amarela feito a bananeira 

Ouro cobre o espelho esmeralda 

No berço esplêndido 

A floresta em calda manjedoura d'alma 

Labarágua, sete queda em chama 

Cobra de ferro, Oxum-maré, homem e mulher na cama 

Jeje tuas asas de pomba 

Presas nas costas com mel e dendê aguentam por um fio 

Sofrem o bafio da fera 

O bombardeio de caramuru, a sanha de Anhanguera 

Jeje tua boca do lixo, escarra o sangue 

De outra hemoptise no canal do mangue 

O uirapuru das cinzas chama 

Rebenta a louça Oxum-maré 

Dança em teu mar de lama (FAIXA 20) 

 

O primeiro comentário diz respeito à simbologia do arco-íris e da serpente, dois 

elementos presentes no candomblé e no cristianismo, mas que demonstram significados 

distintos.  

 

Candomblecista 1: Então existe essa coerência né? Mas nós 

candomblecistas ligamos somente à força da natureza. O que há entre 

o céu e a terra. 
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 Composição: João Bosco e Aldir Blanc. Foi escutada pelos participantes do grupo na voz de João 

Bosco. 
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Católico 3: O que tem a ver a serpente? Eu não consegui entender. 

Candomblecista 1: Porque a serpente (...) é o símbolo da nossa nação, 

que é o Jeje. A serpente, a cobra, o Dan, o arco-íris... 

Católico 3: Dan significa? 

Candomblecista 1: Becen, a serpente. Dan, Becen, serpente... 

Católico 3: São três nomes? 

Candomblecista 1:  Não. É o mesmo, mas a gente fala em termos afro, 

a gente fala Becen e Dan, é igual, a mesma coisa. 

Católico 3: Por isso que ele comenta aqui então né? Do arco íris... 

Candomblecista 1: É, aí sim. Dentro das religiões existe uma ligação, 

porque tem coisas que você diz dentro da igreja católica que [também] 

tem no candomblé. 

Católico 2: Na Bíblia diz que toda vez que o arco íris aparece é pra 

gente se lembrar que Deus fez uma aliança com a gente. 

Candomblecista 1: É a nossa lembrança... 

Católico 3: Isso aconteceu depois do dilúvio. 

Católico 4: Mas no seu caso é aliança entre o céu a terra. 

Candomblecista 1: Mas se você pensar só muda o modo de se falar 

[sic], porque é uma aliança que existe, entendeu?  

Católico 3: E a serpente é demonizada pelo cristianismo. No caso de 

outras nações, tem outros símbolos de animais? 

Candomblecista 1: Tem. 

Católico 3: É sempre animal? 

Candomblecista 1: Não, só a nação Jeje é que é realmente o animal, a 

serpente que é o símbolo da continuidade. A serpente pra nós não 

representa aquele animal que morde, que pica, não [sic]. É o símbolo 

da continuidade. Então ela faz esse simbolismo. 

Católico 2: Na Bíblia também não diz que é uma cobra.  

Candomblecista 1: Tem outros significados também que podemos 

falar depois. 

Católico 2: Ela representa o mal, só isso. Colocaram a serpente pra 

representar o mal. 

Candomblecista 1:  É, poderia ser um sapo, por exemplo. Poderia ser 

um outro [sic] animal né? Aí ficou aquela que todo mundo fala [sic] 

“a serpente é do mal, a serpente é do mal”. Criou esse convencionismo 

[sic]. (TC, 24/09/2015) 

 

A partir deste diálogo, nota-se que para a nação Jeje, o arco-íris é compreendido 

como a ligação entre o céu e a terra. Uma espécie de ponte formada por elementos da 

natureza, já que para essas faixas coloridas de luz ser em formadas são necessários água 

e luz solar. No entanto, céu é uma representação usada de diferentes maneiras entre as 

religiões afro-brasileiras e o cristianismo. Um mito do candomblé conta que Oxumarê
352

 

não tinha simpatia pela chuva e sempre que a água caía do céu ele apontava sua faca de 

bronze de forma ameaçadora e a chuva cessava, dando lugar ao arco-íris. Um dia, 

Olodumare foi curado de uma moléstia por Oxumarê, que não o deixou retornar a terra, 
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 De acordo com Prandi (1991), Oxumarê é considerado o Deus do arco-íris, transportador de água entre 

o céu (orum) e a terra (aiê), e, como apondado pelo participante candomblecista, representa a cobra (Dan) 

dos jejes. Ademais, destaca-se que por vezes aparecerão Oxumaré, Oxumarê. Esta dissertação classificou 

como referentes ao mesmo deus. 
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para tê-lo sempre por perto caso acontecesse algo. O itan
353

 conclui que enquanto 

Oxumarê não retorna a terra, todos podem vê-lo no céu com sua faca de bronze, sempre 

fazendo aparecer o arco-íris para estancar a chuva (PRANDI, 2001b). 

Para os cristãos o arco-íris remete a uma passagem bíblica na qual Deus, após o 

dilúvio, afirma que a imagem multicolorida apareceria sempre como uma forma de 

lembrança de que Ele fez uma aliança com os homens, no qual nunca mais choveria da 

mesma maneira que no episódio em que Noé construiu a arca para abrigar um casal de 

cada espécie animal. Acerca da serpente, a diferença é mais significativa. Ou seja, o 

conceito é oposto, nas religiosidades apresentadas. Os candomblecistas da nação Jeje 

veem a cobra como a representação da continuidade, pelo seu formato e seu modo de se 

enrolar. Ela é o símbolo desta nação, também chamada de Becen ou Dan. Esta figura 

ainda é citada em uma mitologia a respeito de Oxumarê, na qual ele se transforma em 

cobra para escapar de Xangô (PRANDI, 2001b). Não obstante, este animal foi 

demonizado pelos cristãos, assim como diversos outros elementos da cultura africana, 

como a cor preta.  

Ao comentar sobre a serpente, os cristãos remetem ao mito bíblico da criação do 

universo, quando Eva é tentada (pela serpente) a oferecer uma maçã ao inocente 

“Adão”. A partir deste ponto de vista, a mulher seria a culpada pelo “pecado original”, e 

este pensamento seria sustentado por uma interpretação misógina realizada a parir da 

Bíblia, seja pelo contexto no qual estava inserida quando seus livros foram redigidos, 

seja pelas pessoas que manipularam os textos, a partir de seus interesses. Ainda que a 

mulher leve a culpa sobre o feito, a cobra é considerada a figura que estimulou o 

humano a pecar, tendo como consequência rastejar durante o resto da vida. 

A respeito do arco-íris, Villaça
354

 (2004) ainda apresenta uma terceira 

interpretação. Ele compara o arco-íris de “Nação” afirmando que faz um paralelo à 

imagem de uma aquarela; as “fontes murmurantes” de Ary Barroso passam a 

ser “labarágua, Sete Quedas em chamas”, com João Bosco. Além disso, ele atenta para a 

óbvia citação do hino nacional com a expressão “berço esplêndido”. Em complemento, 

para Brügger (2004), “Nação” também tem relação direta com a música “Aquarela do 

Brasil” de Ary Barroso, contudo, enaltece aspectos da crítica social, aliados à 
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 Lendas, mitos ou histórias dos deuses africanos. 
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 De Acordo com Villaça (2011), Nação “coloca os elementos de aquarela no liquidificador e os 

regurgita transfigurados”. 
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religiosidade afro-brasileira. Nota-se que em diversos momentos sua opinião contrasta 

com a da participante candomblecista. 

 
Candomblecista 1: “a minha sina é verde e amarela feito a bananeira”, 

por que? Porque [são] as nossas cores predominantes. No dia que 

vocês quiserem conhecer... As nossas roupas elas são estigmatizadas, 

verde-amarelo, preto-amarelo, quando você está no rito. 

Católico 4: Mas essa cor tem significado? 

Candomblecista 1:  Por convenção, em relação a Becen. 

Católico 3: Mas tem períodos que vocês usam uma cor e outro não 

[sic]? 

Candomblecista 1: Tem, usa branco, azul, vermelho, amarelo... 

Católico 3: Mas ele colocou  verde e amarelo pra fazer alusão ao 

Brasil por ser uma religião brasileira? 

Candomblecista 1: Não, Aqui eu não acredito, até porque ele vem 

fazendo  todo um contexto em cima da religião, por isso que não 

acredito. 

Católico 3: Por que ele usa então o verde e amarelo? 

Candomblecista 1:  Por causa das cores do Jeje. 

Católico 3: Mas você não falou que usa azul, branco. 

Candomblecista 1: Mas a predominante é o verde e amarelo (TC, 

24/09/2015). 

 

Este diálogo demonstra que a candomblecista entende esta música como alusão 

direta ao Jeje. Ela justifica sua posição afirmando que o verde e amarelo citado na 

canção não está ligado às cores da bandeira, mas às da nação Jeje. Brügger (2004) 

confronta esta opinião ao afirmar que não é suficiente apenas observar nomes referentes 

à religiosidade afro-brasileira para o entendimento completo da canção. 

Consequentemente, seria necessário entendê-los em um sistema complexo de 

simbolismos da nação Jeje.
355

  

A candomblecista explicou que Oxumaré possui dois sexos, fato que 

surpreendeu os participantes, uma vez que isso seria inimaginável no panteão cristão. 

Isto esclareceu a passagem que diz “homem e mulher na cama”, já que para o restante 

do grupo esta parte se apresentava fora de contexto. Ao prosseguir esta explanação, ela 

ainda responde uma pergunta a respeito de Oxum, tendo em vista que os nomes destes 

dois voduns são parecidos e poderiam ter alguma relação de proximidade, a partir 

enfoque de um leigo. 

 

Candomblecista 1: (...) Ao final quando ele diz “no berço esplêndido a 

floresta em calda manjedoura dalma, labaragua sete queda em chamas 
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 Poderia ser pertinente contrariar pontos de vista que colocam muitas músicas desta época agrupadas 

como “de protesto”, na qual, sempre há crítica social nas entrelinhas, como comentado a respeito das 

canções católicas do mesmo período. 
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cobra de ferro Oxum-maré homem e mulher na cama”, existe uma 

nomeclatura que Oxumarê ele tem os dois sexos [sic], então aí ele cita 

aqui essa parte “homem e mulher na cama por causa dessa alusão” dos 

dois sexos e realmente... 

Católico 3: Oxum e Oxumarê é a mesma coisa? 

Candomblecista 1: Não. Oxum é uma coisa e Oxumarê é outra. Em 

outra nação Oxumarê representa Dan, também, Becen. Só que em 

outra nação. 

Católico 3: Oxum representa quem no Jeje? 

Candomblecista 1: Oxum no Jeje representa a senhora das águas 

doces. 

Católico 3: Ah, Oxum é feminino? 

Católico 3: Oxum é feminino. 

Católico 2: E Iemanjá água salgada? 

Candomblecista 1: E Iemanjá da água salgada (TC, 24/09/2015) 

 

Ao relatar a respeito de Oxumarê e Oxum a candomblecista esclareceu que a 

segunda é responsável pelas águas doces. Um dos participantes complementou, 

questionando a respeito de Iemanjá, o que comprova a popularidade deste orixá no 

imaginário brasileiro, como mostrado no segundo capítulo. Sobre este ocorrido, vale 

citar que os orixás possuem várias “qualidades”. Iemanjá, além de compartilhar 

sincreticamente muitas qualidades com Nossas Senhoras (do Rosário, do Carmo, dos 

Navegantes, das Dores, da Piedade e a Aparecida, a padroeira do Brasil), o catolicismo, 

ainda apresenta diferentes nomes em nações do candomblé. No Queto (Ketu), também 

pode ser chamada de Ogunté, Sabá, Aoiô, Ataramabá, Iamiodô, Sessu, Acurá, Maialeuó 

e Conlá. No Jeje, ainda recebe os nomes de Abê e Aziri, e, na Angola, Quicimbi e 

Dandalunda (PRANDI, 1991). 

 A respeito do título da canção, então, encontram-se duas perspectivas, uma 

afirmando que “Nação” tem relação direta com o Jeje (da participante do TC que é 

praticante do candomblé), outra (BRÜGGER, 2004) ligado a um de jogo de palavras, no 

qual “Nação” refere-se ao Brasil e aos estrangeiros que ajudaram a formar o país, dentre 

eles, os africanos. Os dois pontos de vista, contudo, concordam sobre as cores verde e 

amarelo, lembrando que remetem à Oxumarê. 

 

O Brasil-Oxumarê é uma nação da diversidade de cores, mas também 

da mestiçagem – o que não é uma novidade, pois o tema já se fazia 

presente em músicas desde a década de 1940, – do movimento, da 

superação, da dualidade, da fertilidade, da riqueza. O verde e amarelo 

da bandeira brasileira são as cores de Oxumarê, que é homem, durante 

metade do ano, e mulher na outra metade. Mas ele não sintetiza os 

dois sexos. Pelo contrário, os une em sua diferença; assim como 

ocorre ao arco-íris, que apresenta misturas ou zonas de intercessão 
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entre suas cores, mas não as anula em suas especificidades: as sete 

cores estão nele presentes (BRÜGGER, 2004: 5). 

 

Embora o grupo não tenha discutido sobre trajetos harmônicos, ritmo e gênero, 

vale salientar que a semelhança com “Aquarela do Brasil”,
356

 está pautada em dois 

aspectos: ambos são classificados como sambas e possuem características parecidas, no 

que se refere à harmonia inicial (sequência de acordes maiores com quintas aumentadas 

e sextas). Soma-se a isso o fato de que em algumas apresentações ao vivo e em 

gravações de outros álbuns, João Bosco canta uma parte de “Aquarela do Brasil.”
357

 

 

Candomblecista 1: “Jeje tuas asas de pomba, presas nas costas por mel 

e dendê aguentam por um fio”. Então o que quer dizer? Aquela 

mesma situação que eu traduzi desde o princípio. Tanto que eu até já 

escrevi, mas não obtive resposta. Então, porque essa vontade.  É a 

necessidade de liberdade né? 

Católico 3: Vocês utilizam muito a pomba né? 

Candomblecista 1: Ah sim, sim, muita não, mas utilizamos (TC, 

24/09/2015). 

 

 

A ideia de liberdade da candomblecista é complementada pela de Prandi (2001b) 

ao relatar um mito de Oxum, no qual ela transforma-se em pomba para ficar livre. Isso 

acontece porque Xangô a havia prendido numa torre, pois, tinha interesse por afazeres 

domésticos. Desta forma, Exu contou para Orunmilá (seu pai), que rapidamente enviou 

um pó para ser soprado sobre sua cabeça, fazendo com que voasse para fora da torre 

(PRANDI, 2001b). 

Para o cristianismo, a pomba é uma das representações do Espírito Santo. Esta 

constatação é atribuída a diversas passagens bíblicas,
358

 como a do batismo de Jesus: 

“Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu 

descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus" (Mateus. 3,16). Este assunto 

foi frisado com o objetivo de apresentar as diferentes visões a respeito da figura deste 

                                                           
356

 Além das semelhanças apresentadas, segundo o autor, existem outras, como os acordes do trecho Ouro 

cobre o espelho esmeralda e de Ô, abre a cortina do passado. Soma-se a isso o fato de que a 

orquestração suave sobre uma batucada típica de escola de samba também dialoga com a da gravação de 

Aquarela, seguindo os mesmos padrões, como que reforçando a identidade entre elas (BRÜGGER, 2004). 
357

 Pode ser conferido neste álbum de 1983, ao vivo em Montreux, na qual também é entoada “Mestre 

sala dos Mares” ao pout-porri (FAIXA 21). 
358

 Outra passagem, que corresponde a esta temática, pode ser extraída do livro de Gêneses, quando Noé 

solta a pomba três vezes, sendo que, na última ela não volta, confirmando que teria lugar pra posar e o 

dilúvio havia cessado. (BÍBLIA, Gênesis: 8, 8-12). Mesmo que esta passagem não tenha ligação direta, 

também faz referência a figura da pomba. 



201 
 

 
 

pássaro, que está ligada à paz e ao Espírito Santo, na visão cristã, e à liberdade, de 

acordo com o ponto de vista candomblecista. 

Em continuidade, o diálogo prosseguiu para outro debate, a perseguição ao 

candomblé. Muitos autores (SILVA, 2015; PRANDI, 1991; BASTIDE, 1971) que 

estudam religiões afro-brasileiras, em algum momento comentam a respeito da 

intolerância de parte da sociedade e do governo brasileiro com práticas de origem 

africanas. Para a candomblecista, a nação Jeje possui um culto bem fechado, chamado 

de “pé de barro”, pela ligação com elementos da terra (natureza), alimentando o 

preconceito, posto que o ocultismo ao longo dos séculos sempre foi perseguido. 

Atualmente, com um número considerável de pesquisas a respeito de temas 

relacionados ao candomblé, ainda existem elementos que os iniciados devem preservar 

do público leigo.  

 

Candomblecista 1: Então, “Jeje tuas águas de pomba presas nas costas 

com meu e dendê aguentam por um fio” Por que? Nós usamos muito 

mel, muito dendê, existem detalhes aí que não vou entrar em mérito, 

agora usamos muito. E aguentam por um fio porque, porque a nação 

Jêje é uma nação muito, muito, muito, minorizada [sic]. 

Católico 3: Não é a maioria entre as nações aqui no Brasil? 

Candomblecista 1: Não. É porque aquele negócio... Pela nação ser tão 

fechada - e nem estou falando de nação estou falando de pessoas 

mesmo - elas são muito abertas, o rito delas é muito aberto. Eu to 

fazendo uma dissertação disso aqui muito superficialmente, porque a 

nação Jeje é muito fechada, a gente chama pé de barro. O nosso culto 

é tão fechado, o elemento natureza pra nós é tão precioso... Você não 

calcula a preciosidade. É Deus vivo, em cada situação, em cada 

momento o elemento natureza é Deus vivo pra nós. Então, em outras 

nações, como existe outra abertura, esse sincretismo também fica 

muito aberto. Acho que se perde um pouco a essência daquilo (TC, 

24/09/2015)... 

 

O tema “perseguição” será explorado mais adiante. Quanto ao modo de análise 

dos integrantes do TC, aponta-se que o nível de subjetividade da interpretação 

supracitada relaciona-se ao contexto em que o indivíduo está inserido. Como afirma 

Paulo Freire (1996): a visão de mundo de uma pessoa é determinante para classificar 

seu grau de curiosidade a respeito de algum conteúdo. Neste caso, a bagagem cultural 

do indivíduo influencia diretamente a forma do mesmo avaliar se o assunto é 

interessante. Com relação ao grupo, constatou-se que mesmo na ausência de um estudo 

baseado na exploração aprofundada da literatura (o que ainda não foi proposto por 

todos), a troca de experiências é considerada um componente importante para a 
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construção do conhecimento, pois ela pode servir como via de acesso para abordagens 

posteriores. Isto foi notado em função de que muitas atividades realizadas pelo TC, não 

são planejadas por períodos pré-determinados, elas ocorrem de acordo com o tempo 

sugerido pelos participantes. 

Todavia, por ser um contexto religioso minoritário em Xerém, a atitude de 

defesa demonstrada no diálogo acima pode ser um dos motivos para tal leitura desta 

canção, como enfatizou o candomblecista 1, ao comparar ataques de outras religiões a 

“bombardeios de caramurus”. 

 

Católico 3: “Sofrem o bafio da fera”. 

Candomblecista 1: A ira, eu concebi assim. “Sofre o bafio da fera o 

bombardeio de Caramuru e a sanha da Anhangueira”. 

Católico 3: Caramuru é o deus do trovão, entre os indígenas. 

Candomblecista 1: Isso, mas aqui quando ele cita, eu entendi que no 

Jeje é a representação de tudo que o Jeje sofre como religião. Então o 

bombardeio de Caramuru, foi ele postando isso em relação ao Jeje.  

Católico 3: De perseguição. 

Candomblecista 1: De perseguição, tudo em relação ao Jeje, porque é 

uma nação muito arcaica, muito antiga, a gente não pode falar muita 

coisa, porque religião não se explica, se sente (...). Como existem 

vários escritores grandes aí falando a respeito das outras [nações do 

candomblé], eu não quero colocar a minha, o meu Jeje, como o 

principal [sic], mas já há muitas décadas aí [sic] que o Jeje foi a 

primeira religião que veio pro Brasil 

Católico 3: Que nasceu? 

Candomblecista 1: Não, ela é considerada brasileira porque está aqui, 

mas ela veio da África.  

Católico 3: Aqui é cultuado um pouco diferente? 

Candomblecista 1: Nem chega a ser um pouco diferente, porque o Jeje 

realmente é muito pé no chão, nem tem como você fazer muito 

diferente. Alguma coisa até deve ser né? Porque não tem como você 

fazer com que todos respeitem o rito assim, milimetricamente, como 

veio de lá. (TC, 24/09/2015) 

 

Ao passo que Brügger (2004) direciona os termos “mel” e “dendê” à brasilidade 

presente na música – ligados principalmente à mescla cultural debatida por Gilberto 

Freyre a respeito do europeu, negro e índio - a participante do grupo de estudos relata 

que estes dois fragmentos foram utilizados na canção, porque seu emprego é comum no 

candomblé.  

 Outra obra explorada foi “Romaria”.
359

 Agrupada ao universo do catolicismo de 

devoção, ela despertou menos interesse por parte dos participantes, dando 
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 Composição: Renato Teixeira. Foi escutada pelos participantes do grupo de estudos na voz de Maria 

Betânia. 
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prosseguimento a um debate realizado anteriormente, a respeito da tradição e 

modernidade. 

  

É de sonho e de pó, o destino de um só 

Feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo 

É de laço e de nó, de gibeira o jiló, dessa vida cumprida a sol 

Sou caipira, Pirapora, nossa Senhora de Aparecida 

Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida 

Sou caipira, Pirapora nossa Senhora de Aparecida 

Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida 

O meu pai foi peão, minha mãe, solidão  

Meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras 

Descasei, joguei, investi, desisti, se há sorte eu não sei, nunca vi 

Sou caipira, Pirapora, nossa Senhora de Aparecida 

Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida 

Me disseram porém, que eu viesse aqui pra pedir em romaria e prece 

Paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar 

Meu olhar, meu olhar, meu olhar 

Sou caipira, Pirapora, nossa Senhora de Aparecida 

Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida (FAIXA 22) 

 

Esta composição apresenta ambientações sonoras que remetem a algumas 

cidades do interior do Brasil, mais precisamente centro-oeste e parte do sudeste, na qual 

a música “caipira” é mais executada. Além de ter como um dos instrumentos principais 

a viola de dez cordas (viola caipira), ela conta com uma harmonia constituída de poucos 

acordes e apresenta um empréstimo modal na tríade montada a partir do terceiro grau da 

escala tonal, que aparece constantemente, acrescido de sétima menor, bem como no 

quinto grau, quando precede o primeiro. 

As atuações feitas por Renato Teixeira, Maria Betânia e pela intérprete mais 

conhecida – Elis Regina – seguem um processo semelhante. Elas começam suaves e, 

após um movimento de ascensão (crescendo), chegam ao ápice no refrão, retomando o 

mesmo ciclo durante as estrofes. 

  

Católico 3: Essa música, assim... O que eu queria comentar dela (...) é 

que ela é bem característica do título mesmo né [sic]? Dos devotos, 

daquela coisa do catolicismo que se chama catolicismo popular, que, 

inclusive é o alvo das críticas dos evangélicos. O nosso catolicismo 

popular [que teve início quando] você catequizava os índios por 

exemplo. Os portugueses não chegaram já mandando bala. Primeiro 

eles aprenderam a língua dos índios, né [sic]? Você aprende a língua 

do inimigo pra [sic] depois conquistar (TC, 29/10/2015). 
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Ao fazer uma breve introdução a respeito do cenário que a canção exprime (cuja 

música pode ser inserida), o catolicismo popular foi exposto como parte de resquícios 

do período de colonização portuguesa na América, cuja dominação resultou em intenso 

hibridismo cultural e, atualmente demonstra reação negativa por parte de algumas 

religiões que não tiveram espaço durante muito tempo. A devoção a Nossa Senhora 

Aparecida, além de ser parte da tradição de muitas regiões do Brasil, compõe calendário 

oficial do país, que possui diversos feriados homenageando santos ou festividades 

católicas. Mesmo assim, muito deles não são reivindicados nos discursos a respeito de 

igualdade de tratamento a todas as religiões. Isto ocorre porque alguns são considerados 

“culturais”, isto é, parte do patrimônio brasileiro, o que poderia ser facilmente 

contestado, uma vez que diversos desses feriados tem origem europeia (como o 

carnaval, o natal e a semana santa). Acerca deste assunto, sublinha-se que temas 

relativos aos protestantes e a religiões afro-brasileiras, aos poucos estão ganhando 

visibilidade. Tem-se como exemplos o feriado do Dia da Bíblia e de Zumbi dos 

Palmares. Embora o primeiro seja restrito a alguns estados, e o segundo não represente 

diretamente uma estrutura religiosa específica, são maneiras que líderes religiosos - 

contrários à hegemonia católica - encontraram para afirmar sua representatividade na 

sociedade.  

 Prosseguindo na interpretação feita pelo grupo de estudos, foi frisado que a 

conjuntura do repertório musical de muitas festas católicas de Xerém pode ser 

relacionada à letra desta canção, cujo mosaico criado a partir de elementos profanos e 

sagrados
360

 fazem parte do cotidiano. Neste aspecto, os eventos organizados pelos 

católicos diferem-se dos protestantes e isto ocorre porque à proporção que utilizam 

sincretismos com relação ao tema (como foi o caso da Festa do Milho citado no capítulo 

anterior), são executadas apenas músicas gospels, reforçando a identidade evangélica 

brasileira, que, embora se aproprie de elementos de diversas localidades diferentes, 

procura confirmar caráter próprio. Ratifico esta afirmação relacionando o gospel 

brasileiro ao funk carioca. Os dois são construídos a partir do hibridismo, inclusive em 

períodos semelhantes, já que a ascensão e representatividade dos dois movimentos se 

estruturaram nas décadas de 1980 e 1990
361

 e, atualmente demonstram tantas 

                                                           
360

 Esta prática é comum ao catolicismo desde sua institucionalização, quando o Imperador Constantino (e 

mesmo os papas que governavam a igreja) utilizava elementos de festas profanas, transformando-os em 

sagrados. 
361

 Embora a música gospel tenha sido formada ainda antes, nas décadas de 1960 e 1970, com os 

primeiros grupos que ultrapassaram as barreiras dos “hinários” (CUNHA, 2007), teve mais expressão 
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particularidades que muitos não os consideram simples desdobramentos dos gêneros 

norte-americanos, podendo ser classificados como categorias independentes e 

brasileiras. 

 

Candomblecista 1: (...) “sou caipira pira Nossa Senhora de Aparecida, 

que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida”. 

Católico 3: Aproveitou a mina de mineiro com o trem (...). Agora tem 

uma coisa muito engraçada pra mim, pra outras pessoas não [sic]. 

Dessa mistura do sagrado com o profano na igreja católica, que é 

muito normal. De você ter uma festa e ter uma banda de forró 

tocando, mas não com música da igreja, com outras músicas. [isso] É 

muito comum e a gente tem uma TV, que é a TV aparecida (...). Tem 

aquele padre, que é o padre Cowboy. Um que usa uma calça colada 

um chapéu de Cowboy... 

Candomblecista 1: Esse que eu to falando! É um que passou na Rede 

Aparecida.  

Católico 3: Pode ser Rede Vida. A Igreja Católica tem três [emissoras 

de televisão] que são mais famosas (...): a Canção Nova, Rede Vida e 

a Aparecida. Mas a Aparecida é exclusiva de programação mais 

sertaneja [sic], tem o festival Mazzaropi... 

Candomblecista 1: (...) sobre esse padre - não criticando não, eu só 

achei assim [sic] - é uma observação. Aí ele fazendo uma prece 

assim... Aí tava naquele negócio que a gente ajoelha, tem algum nome 

especial? [sic] 

Católico 3: Eu não sei. 

Candomblecista 1: (...) me deu uma vontade de rir, ele estava com 

uma calça tão apertada, mas tão apertada... Aí ele levantou assim e ele 

foi por trás [e] na hora de ele ajoelhar [sic] ele não conseguiu. Ele fez 

um esforço (risos). Tá, vamos modernizar, mas tem coisas que passam 

do limite né? Ele tentou... até que ele se jogou. Aí depois que ele foi 

levantar não apareceu (risos). 

Católico 3: Exatamente isso que [se] fazia há 500 anos atrás [sic], pra 

gente choca muito, mas talvez ele consiga mandar a letra dele 

[transmitir sua mensagem] desse jeito (TC, 29/10/2015). 

 

A discussão mudou quando o assunto voltou-se para um produto oferecido pela 

mídia, portanto, aberto a indivíduos adeptos a qualquer segmento religioso. Como 

observado, programações cristãs - oriundas de canais específicos ou de programas 

cristãos dentro de uma rede secular - podem gerar descontentamento de muitas pessoas 

contrárias ao cristianismo e provocam curiosidade de alguns, como foi o caso da 

enunciação da candomblecista presente, que costuma assistir alguns destes programas 

cotidianamente. 

                                                                                                                                                                          
com o surgimento das igrejas neopentecostais, sobretudo na Renascer em Cristo. No caso do funk carioca, 

após uma apropriação do movimento do Miami Bass, através de “paródias” de canções norte americanas, 

somado a uma batida - que já era distinta do funk dos EUA (nos anos 80)  - e o acréscimo do “tamborzão” 

fez com que ocorresse um crescimento no número duplas de MC’s, grupos e artistas individuais, apoiados 

pela mídia. 
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 A fim de se aproximar dos fiéis ou porque este é seu modo de atuar como 

sacerdote, o padre Alessandro Campos, citado pelo TC como padre Cowboy, apresenta 

um programa na TV Aparecida, emissora católica que também exibe programas 

seculares. Além de realizar mega shows, Campos demonstra estilo próprio, 

caracterizado pela “calça colada” (justa, apertada), chapéu de boiadeiro e berrante na 

mão.
362

 Este sacerdote faz parte da geração de padres cantores, iniciada na década de 

1960 por (já citado) Padre Zezinho. Todavia, atitudes como esta podem gerar conflitos 

com alas mais tradicionais do Vaticano, fato ratificado décadas atrás a partir da 

experiência do pedido de afastamento de Leonardo Boff, mas vale apontar que a crítica 

feita por estes padres brasileiros do século XXI está mais relacionada ao comportamento 

do que a correntes teológicas. Obedientes às hierarquias, são fruto do movimento da 

RCC, que estimula atitudes comportamentais contemporâneas (ditadas pela “moda”) e 

ênfase na música como modo de evangelizar. 

 

Católico 2: Tem um cara lá [no Vaticano] que também criticou os 

padres brasileiros . Falou que há um tempo, os caras que ficam ao 

redor do papa. Ele falou dos padres brasileiros, ele acha que não é 

padre. 

Católico 3: (...) É aquilo que a gente tinha comentado [anteriormente]. 

Tem músicas que são específicas pra liturgia [sic]. E teve uma onda de 

padres que fizeram uma série de composições pra esses momentos...  

Esses [de] agora não tem a preocupação pra [em] fazer para esses 

momentos [sic]. É outro tipo de música, pra fora da igreja, inclusive 

pra você refletir em casa. 

Católico 1: É mundana mesmo, a música. 

Católico 3: Ou então no intuito de louvor, uma música mais animada. 

Católico 2: Adoração também. 

Católico 3: É muito pra grupo de oração, que é um outro momento que 

tem fora da missa. Tem missas, inclusive que se chamam missas 

carismáticas, que essas músicas se encaixam muito bem [sic]. 

Católico 2: O papa participou esses dias de uma missa carismática. 

Fizeram igualzinho fazem aqui [sic]. Ele ajoelhou, fizeram a oração 

por ele pedindo o Espírito Santo (TC, 29/10/2015). 

 

O episódio relatado pelo católico 2 concerne à declaração do cardeal João Braz 

de Aviz, membro da Cúria Romana no Vaticano, que visitou São Paulo com o objetivo de 

conhecer o trabalho realizado pelo Instituto das Pequenas Missionárias de Maria 

Imaculada (IPMMI). Sua declaração não foi direcionada a um nome específico, mas suas 

palavras foram duras e acompanharam o pensamento expresso pelo Papa Francisco a 

respeito de humildade. Segundo o cardeal, 
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 Um trecho do programa do padre Alessandro Campos pode ser visto no VÍDEO 5. 
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Nem tudo nos nossos padres cantores está claro, basta olhar. É preciso 

voltar ao essencial, questionar o porquê se está ali cantando aquela 

música na televisão. Qual a razão que me faz estar aqui? É Jesus Cristo? 

Minha fama? O dinheiro? (MELHADO, 2016) 

 

Como a discussão foi dirigida a um assunto já debatido (música litúrgica e RCC), 

foi explorado outro desdobramento desta trama, que diz respeito a uma atividade que vem 

ganhando espaço na Igreja Católica atual, os grupos de oração. Estes podem ser resumidos 

em cultos semanais de um grupo específico, compostos por membros católicos 

(normalmente de mais de uma comunidade, já que não são todas que possuem estes grupos, 

como é o caso de Xerém). Seu roteiro difere das celebrações e missas, pois privilegiam 

orações, testemunhos, leitura bíblica e momentos de música. Vale lembrar que se assemelha 

a cultos pentecostais, sobretudo porque há ênfase na cura, batismo do Espírito Santo e 

glossolalia. As missas carismáticas seguem o mesmo padrão, porém, contemplam o roteiro 

de uma missa comum, acrescida dos elementos descritos sobre o grupo de oração. Em 

Xerém, não foi observada nenhuma missa com este perfil, entretanto, alguns padres são 

simpáticos ao movimento da RCC. 

 Outra música analisada pelo grupo TC envolvendo a MPB e o universo afro-

brasileiro foi “Canto de Ossanha”.
363

 Esta composição faz parte de uma série de afro-

sambas,
364

 que cruzam componentes da bossa nova, com ingredientes das religiosidades 

de matriz africana. 

 

O homem que diz dou não dá, porque quem dá mesmo não diz. 

O homem que diz vou não vai, porque quando foi já não quis. 

O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. 

O homem que diz tou não tá, porque ninguém tá quando quer. 

Coitado do homem que cai no canto de Ossanha Traidor. 

Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor... 

Vai, vai, vai, vai. Não vou. Vai, vai, vai, vai. Não vou, 

Vai, vai, vai, vai. Não vou, vai, vai, vai, vai... 

Não vou, que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer 

a tristeza de um amor que passou. 

Não, eu só vou se for prá ver uma estrela aparecer 

na manhã de um novo amor... 

Amigo sinhô, Saravá, Xangô me mandou lhe dizer 

se é canto de Ossanha Não vá, que muito vai se arrepender. 

Pergunte pro seu Orixá o amor só é bom se doer. 

                                                           
363

 Composição: Baden Powel e Vinícius de Moraes. 
364

 Lançado em 1966, o álbum é composto por oito canções que apresentam uma rica e singular 

musicalidade, unindo a instrumentação do candomblé e da umbanda (como atabaque e afoxé) 

com timbres mais comuns à música brasileira, como violão e pandeiro.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Umbanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Timbre
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Pergunte pro seu Orixá o amor só é bom se doer... 

Vai, vai, vai, vai, amar... Vai, vai, vai, vai, sofrer... 

Vai, vai, vai, vai, chorar... Vai, vai, vai, vai... 

Dizer que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer 

a tristeza de um amor que passou. 

Não, eu só vou se for prá ver uma estrela aparecer 

na manhã de um novo amor
 
 (FAIXA 23) 

 

Assim como “Romaria”, esta canção foi menos explorada que “Nação”, ainda 

assim gerou debates que ultrapassaram a parte textual. Vale ressaltar que, o que os 

compositores denominam Ossanha, também pode ser entendido como Ossaim. No 

candomblé Angola, seu nome é Catendê, da mesma forma que pode ser chamado de 

Ossanha, no feminino (PRANDI, 1991). Deste modo, por vezes aparecerá como Ossaim 

(nome mais comum dentro do candomblé) e Ossanha, por causa da música. 

 

Católico 3: Poderia comentar pra gente o que significa Ossanha?  

Candomblecista 1: Ossanha é um vodun do candomblé, não tem nada 

a ver com umbanda, sendo que na umbanda até se fala em Ossanha, 

mas não tem nada a ver com umbanda. (...)  [Ossanha] vem a ser o 

senhor de todas as folhas que existem no universo (...). Tudo que você 

usa no candomblé você usa uma folha (...). Qualquer coisa que eu vejo 

no chão eu não tenho coragem de pisar [sic]. “ah é erva daninha, não 

presta”, nem uma erva daninha (...) tenho coragem de arrancar (TC, 

29/10/2015). 

 

Conforme o texto apresentado nota-se que, na umbanda, Ossanha é o termo mais 

utilizado. Este orixá é responsável pelas folhas, componente de extrema importância, 

também no candomblé, em que “para todas as cerimônias elas estão presentes”. A partir 

daí, observa-se que a ligação com a natureza é parte inseparável da ritualística desta 

conjuntura religiosa por motivos que estão além do simples contato com a terra. Ainda 

que ela ofereça materiais funcionais para que ocorram as cerimônias, toda construção da 

mitologia africana é baseada em elementos da natureza e a origem de seus deuses, 

acompanham este processo.
365

  

No mesmo mês deste encontro, dois participantes católicos, juntamente com o 

candomblecista, visitaram um grupo de estudos (externo) sobre candomblé. 

Coincidentemente o tema era sobre a utilização das folhas dentro da prática religiosa, 

em que foram apresentados alguns mitos de Ossaim e a relação das folhas com as casas 

                                                           
365

 Como já apresentado, Oxumarê (Deus do arco-íris), Iemanjá (Deusa das águas salgadas) e Oxum 

(Deusa das águas doces) e, acrescentando, Ogum (Deus do Trovão). 
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(kuê) de candomblé. Esta foi uma dúvida do católico 3, que não havia compreendido 

diferença entre Ossanha e Ossaim. 

 

Católico 3: Mas quando a gente foi lá ele falou outro nome. 

Candomblecista 1: Agué é a mesma coisa. Agué, Ossanha, Catendê... 

Católico 3: É masculino ou feminino? 

Candomblecista 1: Ele é um vodun que muitos interpretam como 

masculino, mas outros interpretam como feminino, então depende da 

nação. 

Católico 3: Igual Oxumarê então? 

Candomblecista 1: Semelhante. (...) dentro do candomblé, Agué vem a 

ser irmão de Oxumarê, tem várias histórias, que não são histórias, são 

itans, que a gente fala itans de Agué e Oxumarê, que não é Oxumarê, 

é Becen.  

Católico 3: Qual a diferença? 

Candomblecista 1: Porque Oxumarê é um vodun simbolizando a 

serpente, o arco-íris, mas não é da nação Jeje, na nação Jêje Oxumarê 

é Becen (TC, 29/10/2015). 

 

Demonstrando a diferença nominal do orixá (vodun) em algumas nações, o 

candomblecista é indagado pelo participante católico acerca do gênero (sexual) dos 

deuses, relacionando Oxumarê com Ossaim. Ao responder esta questão, foi apresentado 

um novo termo (itan) que são as histórias dos voduns. O grupo acordou que no próximo 

ano estudaria algumas histórias bíblicas e itans, como meio de compreensão das práticas 

religiosas. A partir da constatação de que o cristianismo e as religiões de matriz africana 

partem de uma mitologia pré-estabelecida, uma das formas de entender a fundo algumas 

práticas religiosas, seria agrupar a música com o estudo das origens de figuras 

importantes nas diferentes religiosidades, seja de Jesus ou dos deuses africanos. 

Como isto não ocorreu até o momento, vale frisar que a visão do representante 

de culto afro a respeito da ligação deste orixá (vodun) com outros do panteão afro-

brasileiro está em diálogo com a de Reginaldo Prandi. No fragmento extraído da 

transcrição, foi relatado que Ossaim (Agué) é irmão de Oxumarê. Prandi complementa 

apresentando a linhagem, na qual Euá e Obaluaê eram os outros filhos de Nanã (Prandi 

1991). Ossaim,
366

 representado como conhecedor de todas as folhas, que sabe manipulá-

las para várias funções, é apresentado na canção de forma diferente. Também são 

citadas palavras como “amor”, “canto” e “sofrimento”. Embora o grupo não tenha 

direcionado a interpretação para este viés, parte da mitologia de Ossaim explica a 

utilização destas palavras, o que pode esclarecer o texto da canção. 

                                                           
366

 De acordo com Prandi (1991), algumas religiões afro-brasileiras afirmam que Ossaim tem uma perna 

só, podendo se manifestar no mato como o Saci Pererê.  
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Ossaim imita um pássaro e casa com a filha do rei 

 

Um rei decidiu casar sua filha mais velha. 

Dá-la-ia em casamento ao pretendente  

que adivinhasse o nome das suas três filhas 

Ossaim aceitou o desafio 

À tarde, Ossaim saiu sorrateiro por trás do palácio. 

Subiu no pé de Obi e se escondeu entre seus galhos 

Quando as três princesinhas saíram para brincar,  

foram surpreendidas por um canto que saía daquela árvore. 

Era o canto de pássaro irresistível, 

De um passarinho das matas de Ossaim. 

Mas o canto era de Ossaim, imitando o pássaro. 

O passarinho brincou com as três princesas 

E conseguiu assim saber o nome delas. 

Aió Delê, Omi Delê e Onã Inã, 

Eram estes os nomes das filhas do rei. 

Sua esperteza havia dado certo. 

No dia seguinte Ossaim foi ao rei 

E declamou a ele o nome das princesas. 

Ossaim então casou-se com a mais velha. 

Sua esperteza havia dado certo. 

Ossaim desde então é identificado com o pássaro. (PRANDI, 2001b: 

156) 

 

Haudenschild (2010) argumenta que Ossanha está associado ao artifício, ao 

engano de “uma artimanha musical usada para seduzir o ouvido (e o coração) de suas 

possíveis amantes” (HAUDENSCHILD, 2010: 9). Ele, assim como outros teóricos que 

dissertaram a respeito de “Nação”, analisa elementos presentes em “Canto de Ossanha”, 

relacionados a uma crítica ao sistema governamental vigente. No trecho “Vai, vai, vai, 

não vou / Vai, vai, vai, não vou”, Haudenschild observa uma reação implícita aos 

“homens de poder” em plena instauração da ditadura militar, após o golpe de 1964. 

Ademais, salienta-se que o vocabulário típico de pais de santo, mais antigos, 

desconhece o português em sua norma culta.  Tomando como exemplo o período de 

transição entre os últimos anos do Império e os primeiros da República,
367

 nota-se que 

era comum “modificar” alguns termos, como, por exemplo, “Sinhô”.
368

 Com relação à 

harmonia da música, a opção dos compositores foi pela repetição da sequência na 

tonalidade menor. Esta realiza movimentos cromáticos, com o baixo (valorizado pela 

                                                           
367

 Embora este período esteja relacionado ao final do século XIX e início do XX, os termos apresentados 

vigoraram posteriormente por meio de muitos pais e mães de santo no Brasil. 
368

 Alguns termos empregados por escravos africanos residentes no Brasil tinham significados bastante 

particulares. Como é o caso de “ioiô”, nome que os escravos davam a seus senhores. Já o vocábulo “iaiá” 

era utilizado em referência às senhoras, o que pode ter alguma ligação com as terminações de lideranças 

religiosas de matriz africana como babalaorixá e yalorixá. 
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sétima corda do violão de Baden Powel afinada em ré) aumentando o volume 

gradativamente, até chegar ao ápice – Não vou- imitando um transe
369

 que, em muitas 

ocasiões depende desta circularidade para acontecer.
370

 

 

Candomblecista 1: Se não houvesse a folha de Ossanha não haveria 

iniciação dentro do candomblé, entendeu? Porque todos precisam de 

uma folha para sua iniciação (TC, 29/10/2015). 

 

Ao frisar que a utilização das folhas é fundamental no processo de iniciação, a 

participante sublinha que a permissão de Ossaim é necessária para que ocorram diversas 

atividades. O respeito pela natureza (seja na presença de plantas ou animais) é uma 

regra básica no cotidiano do candomblecista.
371

  

Outro desdobramento, gerado durante as audições, foi o estudo dos repertórios 

através de eixos temáticos. Ainda que esta parte da investigação não tenha sido 

apresentada com detalhes, selecionou-se um resultado preliminar para servir de base a 

um estudo futuro. Primeiramente, foram sugeridas músicas relacionadas à 

oferenda/oferta. Percebeu-se que “agradecimento” e “oferta” não se diferenciam no 

candomblé Jeje. Isto ocorre porque as cantigas (orôs) de prece (encantamentos) não 

podem ser analisadas de modo semelhante as presentes dentro das religiões cristãs, nas 

quais foram observados - através das análises de algumas letras e das verbalizações dos 

membros - que os cantos de “ofertório”
372

estão mais relacionados à doação e entrega do 

que agradecimento. 

Dando prosseguimento a este recorte, foi proposto que todos os componentes 

levassem músicas cujo tema fosse oferenda/oferta. Estas foram analisadas partindo de 

pressupostos cristãos, como relacionado ao dinheiro e à oferta (entrega) do espírito a 

Deus, e na visão do espiritismo (especificamente no candomblé), como cânticos que o 

indivíduo “entrega” algo para o vodun. Portanto, quando houve um aprofundamento 

sobre as letras das canções, percebeu-se que no candomblé a relação com oferenda está 

                                                           
369

 “O transe no candomblé pode ser definido como a incorporação da divindade no iniciado, que está 

ritualmente preparado para recebê-la” (COSTA LIMA, 1976: 66). Entretanto, ainda pode-se acrescentar 

que “os orixás são considerados antepassados míticos” (LÜHNING, 1990: 118). 
370

 Sobre a repetição (circularidade) para se chegar ao transe, fato semelhante foi observado em cultos 

evangélicos (pentecostais) e cerimônias de grupos de oração católicos da RCC. 
371

 Este fato também foi destacado pelo seminarista Pedro Tiago, ao visitar o grupo de estudos. 
372

 Segundo Silva (2007), “as ofertas neopentecostais, em geral, não são vistas, nem como “doações” a 

“igreja” (tal como o dízimo católico), nem como “negócios sem risco” (tal como expressaria o sistema de 

ex-voto), mas, como sistema compulsório de trocas, cujo montante em dinheiro ofertado, em relação ao 

status econômico do ofertante, expressa o grau de fé (confiança) depositado nas bênçãos de Deus e a 

garantia de sua realização” (SILVA, 2007: 212). 
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mais ligada a agradecimento do que a recompensa.
373

 Com relação ao cristianismo, ao 

diferenciar as canções católicas de compositores das linhas da TL e RCC, foi notório 

que, no caso da primeira, as músicas de ofertório priorizam a construção espiritual e 

organização social coletiva, transferindo a noção de oferta (dízimo, ou espírito) para a 

de doação pessoal, tendo como objetivo o bem comum.  

 Como discutido, verificou-se que a análise do repertório (o estudo tendo como 

ponto de partida a música) pode esclarecer muitas dúvidas, além de apresentar 

diferenças e semelhanças entre as práticas religiosas. Isto auxilia no entendimento de 

que cada ambiente religioso possui uma história, uma liturgia própria, extremamente 

valorizada por quem a segue. Deste modo, não deve ser delimitado por um outsider, 

pois, dificilmente, este entenderá sua importância, uma vez que não analisa a partir da fé 

estabelecida.  

Embora os segundo e terceiro grupos de repertório tenham valorizado o 

candomblé e o catolicismo (já que nestes dias não havia participantes protestantes nem 

espíritas no grupo), para encerrar esta seção foi selecionado um breve debate ocorrido 

em outro momento, a respeito da importância do repertório e suas variantes (“trato com 

a interpretação”) nos diferentes quadros religiosos presentes. 

 

Wesleyana: Na igreja evangélica tem uma coisa que eu acho um ponto 

negativo. Vinha uma pessoa bem desafinada e dizia: “ah... Deixa ele 

cantar, porque ele canta pra Deus”. Ou “Deus não quer saber da sua 

técnica, quer saber da sua vontade”. Quando a gente abre a Bíblia, a 

gente lê que Lúcifer era um querubim ungido (...) existem algumas 

vertentes que diziam que ele trabalhava diretamente com música no 

céu. Uma coisa é que ele cantou desafinadinho, mas com o coração 

aberto. Uma vez ou outra... Agora, a gente não pode fazer dessa 

experiência uma regra. Eu desafio qualquer um de vocês [a] conseguir 

se concentrar num culto em que esteja pelo menos um desafinado, 

cantando o tempo inteiro. Eu desafio vocês a conseguir cantar, a gente 

chegou aqui ouvindo o karaokê ao lado e percebeu isso (...), estava 

morrendo de rir, imagina isso dentro de uma igreja? Não dá! (TC, 

16/4/2015) 

 

Para a integrante wesleyana,
374

 a preocupação com a afinação é muito 

importante, contudo, ressalta-se que, este termo, conforme o ponto de vista da 

                                                           
373

 Todos os representantes religiosos que integram grupo de estudos fazem uso do dinheiro como moeda 

de troca, todavia, com raras exceções “cobra-se” por algum serviço (mão de obra). A pessoa que decide 

se deseja contribuir, entretanto, quando é utilizado algum material, a parte, ocorre cobrança. 
374

 Apesar da fala ser de uma wesleyana, a preocupação com “afinação” e “impostação de voz” (aos 

moldes gospels) esteve presente em outras denominações evangélicas, na qual destaco batista e 

presbiteriana. Todavia, a maioria das igrejas evangélicas de grande porte tem essa preocupação, que ainda 
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interlocutora é bastante usual na música gospel, inspirado nas divisões de vozes dos 

spirituals, cuja voz deve acompanhar a sequência harmônica sem “sair do tom”, o que é 

escutado de forma corriqueira nas apresentações do karaokê ao lado. Por isso, o 

conceito de afinação evidencia características deste contexto, não podendo ser 

transportado para outra realidade originária de sistemas musicais diferentes. Deste 

modo, as dissonâncias presentes neste gênero podem ser consideradas “desafinações” 

para outros segmentos religiosos.  

Esta preocupação fomentada pela wesleyana pode gerar conflitos internos, já que 

a igreja é um espaço de convivência mútua entre “irmãos”, mas como “corrigir” um 

membro que insiste em participar de uma função em que ele não domina? 

 

Wesleyana: A gente fica um pouco assim sem jeito de falar... Poxa, 

você não pode né? - Eu falava (...). Treinava antes, respirava fundo e 

conversava.  A gente pode falar de outra forma também, vocês podem 

até usar esse argumento. A gente tem uma base bíblica pra falar isso 

pra ele. Que o fiel é sempre atraído pro lugar que a pessoa ganha mais 

destaque [sic]. Você chega numa igreja evangélica [e] a primeira 

pessoa que você vê lá na frente é quem? O músico! O cara tá lá na 

frente com uma guitarra, com violão: “ah o cara ta tocando, que show 

que legal” (...) Todo mundo que chega na igreja quer uma posição (...) 

[de destaque] e, às vezes por esse desejo, por essa intenção que é 

distorcida, ele acaba assumindo um lugar que não é dele [sic]. Ele 

poderia estar frutificando numa outra área, mas não, ele quer ir pro 

ministério de louvor [sic]. Então tem que convencer a pessoa que ele 

está no lugar errado. “Então você quer cantar? Faz uma aula de canto, 

estuda, se empenha”... 

Católico 3: A maioria é jovem né? 

Wesleyana: Não. Tinha pessoas de 65 anos também [sic]. Outra coisa 

negativa é que se eu coloco uma pessoa lá na frente pra cantar, eu vou 

estar expondo essa pessoa,  porque se eu estou lá na frente e tá todo 

mundo cantando, de um jeito e eu de outro,  todo mundo vai olhar pra 

mim e vai rir, vai zombar da minha cara. Então não se pode expor a 

pessoa. Aí eu tentava redirecionar essa pessoa pra outra área (TC, 

16/4/2015). 

 

Uma estratégia utilizada pela participante do ministério de louvor da igreja 

wesleyana foi o diálogo desenvolvido de forma didática. Ao invés de reprimir, 

conversar. Apresentar soluções, não superestimar as dificuldades. Além disso, ela fez 

uso do instrumento mais usual no meio evangélico, a Bíblia. Como este livro é o 

alicerce da doutrina protestante, ela também acaba direcionando regimentos para a 

                                                                                                                                                                          
se estende para a parte instrumental. Isso também foi observado em alguns encontros nas casas dos 

membros, no qual é comum cantar louvores com divisão a duas ou três vozes de maneira fluente.  



214 
 

 
 

música ritualística, que, por mais que tenha sofrido transformações quando veio para o 

Brasil,
375

 exibe algumas exigências de execução durante o culto. 

Isto também é comum no catolicismo de Xerém, sobretudo por causa da carência 

de músicos. Com isso, a liturgia pode ser acompanhada por iniciantes que ainda não 

conseguem acompanhar todas as músicas ou cantores que confundem a letra ou 

“desafinam” durante a música. Isto ocorre porque há aceitação mútua dos envolvidos 

nesta função. Ademais, a repressão pode ser entendida como uma forma de 

afrontamento, podendo provocar a saída de algum membro. Tendo em vista este quadro, 

em diversas ocasiões (e isso não se restringe apenas ao universo musical) “é melhor ter 

músicos nesta situação do que não ter músico nenhum”. 

 Uma regra básica de muitas igrejas evangélicas (que se mostra diferente do 

catolicismo de Xerém) demonstra que existe uma pré-condição para participar de 

algumas funções dentro da igreja. Músicos da Igreja Católica não precisam, 

necessariamente, ser batizados, o que não ocorre nos universos evangélico e 

candomblecista. 

 

Católico 1: E a pessoa, mesmo sem entender de música, ela pode 

chegar lá na frente e cantar? 

Wesleyana: Não, pra você assumir qualquer função na igreja 

evangélica você deve ser batizado. (...) 

Católico 1: Mas se for uma visita? 

Wesleyana: Não, aí não! Porque se você foi convidado... Às vezes tem 

mais liberdade, mas depende do pastor. Se o pastor te conhecer... 

Católico 3: (...) aqui na Brasil para Cristo tinha aquele negócio de 

oportunidade... 

Wesleyana: (...) porque que na nossa igreja não da oportunidade? 

É para não correr o risco (...). Mas não vai barrar a pessoa, até porque 

se der oportunidade o pastor não vai chamar atenção da pessoa, mas 

de quem o convidou. Quando termina o culto ele chama atenção de 

quem deu a oportunidade (...). Outras pessoas de outras denominações 

a gente deixa cantar também, se for amigo, ou conhecer. Mas se não 

for membro de nenhuma igreja evangélica a gente não deixa tocar e 

cantar. 

Católico 3: No candomblé só pode quem é iniciado? 

Candomblecista 1: Só iniciado (TC, 16/4/2015). 

 

  Mesmo havendo exceções à regra de que só batizados podem atuar como 

músicos, verificou-se a importância dada aos momentos de louvor na igreja wesleyana, 

                                                           
375

 Essas diretrizes podem variar conforme a postura do pastor diante o Ministério de Louvor do templo 

que ele organiza. Além disso, algumas igrejas evangélicas são “menos independentes” que outras, 

apresentando regimentos que valem para todas as filiais, como o caso da igreja pentecostal Deus é Amor. 
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intensificado por ensaios semanais.  No candomblé observou-se uma semelhança no que 

diz respeito às restrições nos ritos. Apenas os iniciados podem tocar (no caso, ser ogã).  

 

Wesleyana: Mas digamos assim: 100 pessoas foram iniciadas, 

desculpe se eu estiver falando besteiras, mas vamos colocar assim... 

Dessas 100, todas podem tocar?  

Candomblecista 1: Não, porque existem cargos específicos para os 

tocadores. Cargos específicos. Só um Alabê que pode tocar. Alabê é 

um ogã que foi iniciado só pra tocar. 

Wesleyana: Eu não sei nem o que é ogã 

Candomblecista 1: É o instrumentista. É como um membro que bate 

bateria na igreja. No candomblé nós daríamos este codinome, mas 

pela iniciação (TC, 16/4/2015). 

 

Como observado neste pequeno trecho, os músicos candomblecistas recebem o 

nome de ogã, e o mais experiente deles é chamado de Ogã Alabê. Este é um profundo 

conhecedor do repertório de toques e cantigas dos rituais e é responsável, juntamente 

com outros instrumentistas, pela parte musical do culto, além de não “incorporar”,
376

 

semelhantemente ao que acontece nos grupos de oração do movimento de RCC, cujo 

ministrador nunca entra em estado de transe, mas possui visões e, normalmente as 

verbaliza. 

No contexto cristão é comum o músico acompanhar (de “ouvido” ou através de 

sua vivência com o repertório) os cantos entoados a partir de um planejamento pré-

definido, embora haja situações – não raras – em que as músicas são “puxadas”,
377

 de 

modo improvisado, quando o pregador ou algum membro se sente “tocado” por aquele 

momento e demonstra a necessidade de cantar uma música específica. Além do que, é 

raro algum músico “cair no Espírito”,
378

 já a glossolalia é mais frequente entre 

integrantes do ministério de louvor, principalmente quando os mesmos estão 

ministrando o momento de reflexão.
379

 

                                                           
376

 Entrar em transe espiritual. “Emprestar” seu corpo para que algum vodun/orixá/entidade se manifeste. 

No candomblé Jeje a incorporação ocorre apenas a partir do rito de evocação. 
377

 “Puxar” é um termo bastante utilizado no contexto de Xerém, e refere-se a quando um 

cantor/instrumentista decide iniciar uma música que não estava no planejamento, fato que exige grande 

capacidade de improvisação, ou intimidade com o repertório entre ambas as partes músicos. Embora 

“puxar” tenha este significado, também houve casos, em que este vocábulo denotava, simplesmente, 

começar uma música. 
378

 Expressão derivada do pentecostalismo, que também é utilizada no movimento de RCC (com menos 

intensidade). Possui a mesma característica nos dois movimentos. A pessoa em transe costuma ter alguma 

destas manifestações: desmaio, sensação de aroma diferente (normalmente perfume de rosas), calor pelo 

corpo, cura momentânea ou outra manifestação corporal. No entanto, a expressão “cair no Espírito” é 

mais utilizada para desmaios. 
379

 Fato semelhante acontece no candomblé, já que o ogã nunca incorpora. Porém, não é isento de ter 

“visões”, bem como o ministrador de uma cerimônia de Louvor e Adoração. 
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Este tópico buscou apresentar a importância que teve a atividade de análise do 

repertório para o crescimento do grupo de estudos TC. Observou-se que, embora 

executada de maneiras variadas, esta etapa da construção de conhecimento teve ampla 

participação de todos os frequentadores do grupo de estudos. Por conseguinte, teve o 

papel de unir música, combate à intolerância e estudo religioso a partir da reflexão 

coletiva, incentivada pelo diálogo, auxiliado por outras ações desenvolvidas ao longo do 

ano, como por exemplo, as visitas, que serão detalhadas na seção 3.2. 

 

3.2. Aprendizado mútuo 

  

Durante a análise dos encontros foi perceptível que o processo de aprendizagem 

dentro do grupo de estudos TC não pode ser considerado verticalizado. O termo 

“ensino-aprendizagem” - utilizado por muitos autores ligados ao campo da educação - 

está mais próximo da realidade do grupo. Isto acontece porque todos os integrantes são 

agentes passivos e ativos, de maneira que este processo não é estático. As reflexões 

construídas são constantemente questionadas, seja por um visitante que apresenta 

perspectivas diferentes das expostas pelo grupo, ou por alguma experiência interna que 

faça oposição à pré-supostos apresentados. Assim, esta seção discute algumas práticas 

específicas que contribuíram para o aprendizado do grupo, como é o caso das visitas, 

compreendidas como extremamente relevantes. Além disso, também são priorizadas 

neste trecho algumas considerações construídas coletivamente que, quando relacionadas 

aos temas propostos, tiveram suma importância para a emancipação do grupo.  

Uma das principais causas do baixo quórum do grupo, como relatado no capítulo 

anterior, se relaciona à disponibilidade individual dos interessados. Muitas pessoas 

dispostas a fazer parte do TC alegaram diferentes motivos que impossibilitaram a 

presença contínua nos encontros. Dentre eles, os mais substanciais foram o conflito de 

horários (com compromissos particulares) e a necessidade de participação em outras 

atividades religiosas. Apesar disto, indivíduos que não frequentaram o grupo de maneira 

regular, participaram de alguns encontros como visitantes. Estes convidados estiveram 

presentes a fim de realizar “palestras”. Outros, que visitaram o grupo por interesses 

particulares, foram persuadidos pelos integrantes do TC a compartilhar um pouco de 

suas experiências religiosas. Isso fez emergir debates que ainda não haviam sido 

explorados ou não haviam recebido aprofundamento. Esta estratégia se consolidou 

como um dos pilares para o aprendizado do grupo. 
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Como se pode perceber, então, as dinâmicas dos encontros priorizam ações em 

detrimento de leituras. Por isso as visitas foram imprescindíveis para que o 

conhecimento construído não ficasse restrito às propostas apresentadas pelos 

participantes, mas, fosse fruto de diálogos que incluíssem perspectivas de agentes 

externos. E, como o grupo é reduzido, quando um outsider participava da reunião, 

alguns conceitos eram renovados e as reflexões se voltavam para o discurso do 

convidado (das “novas” ideias trazidas por ele), ao invés de se concentrar apenas nas 

verbalizações dos integrantes fixos. 

 Durante o recorte da pesquisa ocorreram cinco visitas: um padre católico, um 

participante espírita (kardecista), um seminarista católico, um músico que atua na 

Assembleia de Deus, Batista e na Presbiteriana, um ogã do candomblé
380

 e um ex-

membro da Igreja Batista. Em vista disso, este subcapítulo também discute as 

considerações propostas por alguns destes visitantes em diálogo com os integrantes do 

grupo de estudos TC.  

No dia 16 de abril de 2015, padre Lucio Nicoletto visitou o grupo de estudos. O 

sacerdote da Paróquia Nossa Senhora das Graças,
381

 nasceu em Pádua, na Itália, e 

passou a residir no Brasil em 2006,
382

 em cumprimento de uma missão católica. Sua 

visita ocorreu de forma inesperada. E por esta razão, quando adentrou o recinto, o 

encontro já havia iniciado e outra discussão estava em andamento (a respeito de 

questões sonoras da igreja metodista wesleyana e do candomblé). Após sua chegada 

continuamos o debate, até que as falas fossem concluídas. A partir disto, os integrantes 

sugeriram que o padre comentasse sobre o roteiro de uma missa e a respeito da 

importância do som (tanto a voz falada e cantada quanto os instrumentos musicais). 

Além disso, foi proposto que ele expressasse sua opinião acerca das particularidades 

existentes nas práticas católicas brasileiras e italianas. Padre Lucio iniciou, apresentando 

um conceito de origem da música, demonstrando como ela foi utilizada nos primórdios 

da Igreja Católica. 

 

Pe. Lucio: Bom, em primeiro lugar conversar sobre música... Já 

estamos num território em que há diferenças, mas parte da realidade 

que se encontra né? Aquela que de certa forma nos mantém ligados ao 

                                                           
380

 Esta visita ocorreu de forma inversa, ou seja, o grupo foi até a casa de candomblé. 
381

 Nome dado ao conjunto de 27 igrejas presentes no 4° distrito de Duque de Caxias. 
382

 Estas informações foram obtidas através de uma entrevista que ocorreu no dia 9 de dezembro de 2015 

por três integrantes do grupo de estudos TC, a fim de coletar material para a realização de um 

documentário sobre a memória das igrejas católicas de Xerém. 
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universo. Os cientistas dizem que no espaço parece que há um vazio 

absoluto (...) onde existe uma espécie de música formada por ondas. É 

o jeito com que o espaço se une é uma coisa assim... Que nos mantém 

ligados também aos nossos ancestrais. Ou seja, essa história que 

fazemos (...) é uma herança. A música dentro da Igreja Católica sofreu 

inúmeras mudanças, sofreu duras mudanças. Assim como bom 

italiano, herdeiro também de tradições musicais bem conhecidas, eu 

digo que hoje a tradição litúrgica da Igreja Católica, pelo menos 

aquela que eu conheci na Itália e no Brasil, atualmente está passando 

por momentos (...) de falta de definição, de identidade (...). A música 

dentro da Igreja Católica (...) está intimamente ligada ao rito, aos ritos 

das celebrações, porque a música realmente remete ao âmbito 

semântico, dentro do qual se desenvolve a celebração litúrgica (TC, 

16/4/2015). 

 

Embora o padre tenha sugerido que a música católica deva ser funcional para o 

rito, em muitos casos isto não ocorre. Como sacerdote, é natural que ele busque 

preservar a ideia de que estes hinos não podem estar desvinculados da cerimônia 

religiosa.
383

 Todavia, o avanço da tecnologia e a dinâmica do mundo contemporâneo 

desenvolvem mudanças estruturais entre os modos de interação do cristão com a 

instituição que ele segue. Atualmente, os indivíduos, além de ir à igreja, podem tê-las 

dentro de suas casas, automóveis e trabalho (isso é intensificado quando o assunto é a 

música). Os meios de comunicação estão sendo utilizados como instrumento de 

“evangelização” (MARIANO, 2014; CUNHA, 2007) há bastante tempo e, cada vez 

mais se adéquam à rotina das pessoas. Seguindo esta linha de raciocínio, a música ritual 

teria significado apenas no contexto dos cultos. No entanto, também há espaço para 

composições que não tenham preocupação com momentos específicos. Portanto, a 

observação feita pelo padre se adéqua à realidade católica de alguns locais do Brasil, 

nos quais existe grande quantidade de composições musicais, além da adaptação do 

repertório gospel aos seus eventos, inclusive, manipulado por padres cantores.  

 

Pe. Lucio: Então a liturgia, o canto servia exatamente pra isso, pra 

recriar. Hoje em dia, eu não sei aqui, mas na Itália tem até mesmo 

políticos, que, durante as férias, vão [para os] mosteiros, [ficam] 

retirados completamente e dizem que o canto gregoriano - cantado 

sobre suas regras - recria um equilíbrio do ponto de vista psicológico, 

                                                           
383

 Atuando como músico católico (portanto, auxiliando nas escolhas dos cantos para as cerimônias 

católicas) há mais de 15 anos observei que, mesmo dispondo de um vasto repertório, grande parte das 

canções não deram o devido privilégio à passagens bíblicas específicas, restringindo-se a citações de 

festas (Páscoa, Natal, Domingo de Ramos) e temas gerais (Maria, Vida de Jesus, Perdão, Oferta),  

portanto, torna-se necessário “repetir” muitos cantos durante o ano. Este fato está em conformidade com o 

que padre Lucio prega, já que, se não existem composições suficientes para todos os cultos católicos 

(destaca-se que, em cada domingo, três leituras são feitas, com uma temática em comum), como não fazer 

uso de autores despreocupados com a música litúrgica? 
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espiritual, humano de energia (...)  que ninguém sabe explicar (...) 

como por exemplo, as orações dos budistas do oriente. Isso é uma 

capacidade do triplo de nós, porque o oriente continuou andando pelo 

caminho do simbólico. Diferente do oriente, a ideologia da cultura 

grega - a filosofia grega - ficaram mais para o racional, para o lado 

lógico (...), (isso nos) estragou completamente. Até mesmo dentro da 

igreja, aquilo que veio pela reflexão teológica de São Tomás de 

Aquino - que recuperou a filosofia de Platão [e] praticamente retirou 

da igreja essa carga de simbolismo e de significado que visava mais a 

recuperação humana do mundo todo – acabou. assim, [sic] jogando só 

para o lado racional até mesmo a questão da fé (TC, 16/4/2015). 

  

Nesta transcrição é evidente a valorização do simbolismo sobre a razão. Para o 

sacerdote católico, à medida que a exploração do pensamento lógico ocidental foi 

intensificada por algumas culturas, a fé foi colocada em segundo plano. Outra 

perspectiva pode ser percebida neste debate e ela está elencada em dois aspectos: 

mudança no estilo de ser fiel e adaptação às novas tendências. Embora este quadro seja 

mais visível no universo gospel, como afirmam Cunha, (2007) e Pierucci (1996), ele 

também está presente dentro do catolicismo e das religiões afro-brasileiras, dentre as 

quais a umbanda pode ser um dos exemplos mais claros desta “adaptação para a 

sobrevivência”. Por outro lado, lembra-se que em outras formas de expressar a fé, com 

pouca visibilidade no Brasil, o simbolismo é tão presente quanto um modo racional de 

viver. São exemplos, a União do Vegetal, Santo Daime,
384

 Vale do Amanhecer e os 

candomblés e umbandas “mistas” que reúnem grande diversidade de simbolismos em 

seus ritos. 

 

Pe. Lucio: (...) na época em que o Vaticano percebeu que a igreja 

comete erros, porque somos pessoas (...), precisava recuperar-se do 

                                                           
384

  De acordo com Marques (2003) o repertório de rezas, cantos e cantigas e as práticas rituais expressas 

no catolicismo, no candomblé de orixás e de caboclo, no espiritismo, na umbanda e no xamanismo 

indígena “serão determinantes para o surgimento das chamadas “religiões vegetalistas” no Brasil nas 

décadas de 30 e 60 (Santo Daime, Barquinha e União do Vegetal). Estas religiões exibem aspectos rituais 

e cosmogonias diferentes entre si. Elas “fazem uso de um chá enteógeno para concentração espiritual, 

cujo princípio ativo (força e luz) vem da junção de duas plantas amazônicas (Banisteriopsis caapi e 

Psychotria viridis). Considera-se na União do Vegetal que no cipó (mariri) está a força, ou princípio 

masculino, e nas folhas (chacrona) a luz, ou princípio feminino. Num ritual de preparo, ou feitio, através 

da alternância do cipó macerado e das folhas inteiras cobertas de água e levados ao fogo até o ‘ponto luz’ 

obtém-se um líquido marrom esverdeado de sabor amargo denominado Oaska (Ayuaska, Daime, ou 

ainda, Vegetal). Comum também é a importância que essas religiões dão à Nossa Senhora, também 

chamada Rainha da Floresta, Rainha da Luz, Rainha das Águas, Virgem da Conceição, nas chamadas 

(cantigas da UDV) e no hinário do Santo Daime e da Barquinha. O Santo Daime, a Barquinha e a União 

do Vegetal foram criados por nordestinos negros (Irineu Serra, Padrinho Irineu; Daniel Pereira de Matos 

(Frei Daniel) e um mestiço capoeirista do Recôncavo (José Gabriel da Costa, Mestre Gabriel) a partir do 

contato com índios e caboclos respectivamente no Acre e em Rondônia. No nosso entender é de 

fundamental importância o estudo da música nesses rituais salientando que torna-se imprescindível o 

aprofundamento nas religiões “matrizes” da cultura brasileira” (MARQUES, 2003: 153). 
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que realmente era o sentido da liturgia [sic]. Ou seja, encontro íntimo 

e profundo com Deus. Na salvação como pessoa humana que procura 

por Deus. Deus procurando por nós, segundo a revelação de Cristo no 

Pai nosso. [Isso] é diferente de todas as outras religiões. 

Normalmente, nas outras religiões é o homem procurando por Deus. 

Sempre na história da humanidade os povos é que evocavam a 

divindade para que a divindade socorresse a humanidade. Na 

revelação que nós temos por Jesus Cristo no Pai-nosso é a oração 

mesma [que] começa pelo “pai”. Ou seja, a iniciativa da revelação 

vem de Deus, não de nós. Passa por nós, nos provoca. O Deus 

cantando a humanidade, porque Deus... È ele que namora a gente, 

esperando nossa resposta. Então é interessante ver as composições 

musicais no [do canto] gregoriano, sempre no começo era como num 

diálogo (TC, 16/4/2015). 

 

Segundo o trecho, verifica-se que o padre apresenta uma distinção entre o 

catolicismo e outras religiões: “Deus também procura pelas pessoas”. Ou seja, Deus 

espera a resposta humana de “braços abertos”. No candomblé é necessário um ritual 

para que haja incorporação, o toque exato, a indumentária certa, a cantiga de evocação. 

A partir da mistura destes elementos é que ocorre o contato com os deuses do panteão 

afro-brasileiro. Atualmente, as religiões cristãs buscam comunicações mais “visíveis” 

com poderes sobrenaturais, dentre os quais o “milagre” é o melhor exemplo. Para tanto, 

o poder da palavra
385

 é um instrumento utilizado por diversos líderes religiosos, 

possuindo respaldo bíblico no episódio de pentecostes.
386

 

A utilização constante da retórica é visível no movimento pentecostal (em todas 

as ondas) e na RRC, que atribuem valor exacerbado a esta prática. Em cultos 

pentecostais e rituais de grupos de oração católicos, foi visível a evocação do Espírito 

Santo por intermédio de orações e louvores com a finalidade de abençoar os presentes. 

Desta maneira, como confirmação deste fato, muitos manifestavam curas após as 

seções. Neste caso, o Espírito Santo, por meio da intervenção humana, pode realizar 

milagres e expulsar possíveis “espíritos malignos”, como pode ser visto em diversos 

cultos da IURD e da IGD (MARIANO, 2014).  

Retomando o tema proposto por padre Lúcio, nota-se que as expressões 

“evocar” e “sentir-se chamado por Deus” podem ter significados semelhantes. Isto é 

observado em algumas ocasiões no repertório cristão. Uma delas é a canção “Eu te 

                                                           
385

 Mariano aponta que o “pentecostalismo, tal qual conhecemos, antes de ser a religião da palavra, 

seguindo a tradição da reforma, antes de tudo sempre foi a religião da experiência mística, na qual o fiel 

exercita dons e se concebe como templo e instrumento do espírito Santo” (MARIANO, 2014: 185).  
386

 No dia de Pentecostes, o Espírito da promoessa foi derramado sobre os discípulos, “reunidos no 

mesmo lugar” (At 2,1), esperando-o, “todos unânimes, perseverando na oração” (At 1,14). O Espírito, que 

ensina a Igreja e lhe recorda tudo o que Jesus disse, vai também formá-la para a vida de oração 

(CATOLICA, 2000). 
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chamo Jesus”,
387

 interpretada por diversos cantores católicos. Cantado de modo sutil, o 

desenvolvimento melódico e harmônico deste hino apresenta uma dinâmica, cuja 

intensidade e altura crescem até o momento da aparição do acorde de quarto grau, que, 

em seguida, volta a repousar. Neste momento, a personagem ouve Deus a chamando 

“pelo nome”. A música retoma o crescimento, impulsionada pelo acorde de quinto grau 

com sétima (menor). Quando vai para o primeiro grau alcança seu momento mais 

vibrante, coincidindo com o instante em que a narradora resolve “chamar Jesus” para 

viver com ela, frase que é repetida, enaltecendo a necessidade de estar na presença de 

Deus. 

 

Queria poder dizer em palavras o que eu sinto agora. 

Queria poder dizer para todos que o Senhor  

É meu amigo mais querido, minha história de amor. 

E quando eu ouço a Tua voz me chamando pelo nome 

Eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. 

E eu te chamo Jesus, venha viver junto a mim 

Venha me dar essa vontade essa alegria de viver. 

E eu te chamo Jesus, venha viver junto a mim 

Venha me dar essa vontade essa alegria de viver (FAIXA 24) 

 

O padre afirma que a Igreja Católica deveria aprender com os erros do passado, 

assim como deixa claro que é possível tirar boas lições das músicas mais antigas. É o 

caso do canto gregoriano apresentado em forma de diálogo, que também pode ser 

entendido como responsório. Parte desta técnica também é utilizada no candomblé, 

como enfatizado por um participante do grupo TC, ao afirmar que não há divisão de 

vozes, normalmente o canto é uníssono. Porém, elas também aparecem de outra forma, 

como no caso em que uma pessoa pergunta e as outras respondem.  

A respeito do canto responsorial, ou seja, o estruturado em perguntas e respostas, 

dentro do universo do Atlântico negro,
388

 Paul Gilroy (2001) afirma que a chave para 

entender o sortimento das tradições musicais africanas seria a antifonia,
389

 para se 

chegar à improvisação, montagem e dramaturgia. Assim como discutido em outro 

tópico, o canto responsorial pode ser considerado uma característica presente em parte 

da música religiosa brasileira, não se restringindo à religiosidade afro-brasileira. A 
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 Composição: Maurinho Silveira. 
388

 Termo utilizado por Gilroy (2001) para remeter a populações oriundas (e as transformações que 

ocorreram após esta mistura) da diáspora africana para o continente americano, a partir do século XVI. 

Dentro deste debate, a formação de religiões com raízes africanas podem inserir este contexto. 
389

 Do grego antíphonia, “som e resposta”. Termo que deu origem à palavra anthem (na Inglaterra do 

século XVI), versículo cantado antes e depois do Salmo, com respostas do coro, dividido em dois (Gilroy, 

2001: 168). 
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partir deste panorama, observa-se que uma de suas contribuições pode ser a de 

dinamizar o ritual, já que possui características de agregar todos os participantes (ou a 

maioria deles) em algum momento.
390

 

Relativizando esta situação para uma análise puramente instrumental-religiosa, 

observa-se que, embora Ellison (1964 apud GILROY, 2001) analise o jazz como uma 

prática de realização pessoal, devido a sua possível “disputa” através da improvisação, 

ele concorda com o fato de que “o jazzista deve perder sua identidade mesmo quando a 

encontra” (1964 apud GILROY, 2001). Ou seja, a dependência do conjunto sobrepõe-se 

a qualquer atitude individual, o que também pode ser observado, por exemplo, durante a 

performance do ogã ao executar o rum, que, mesmo apresentando uma aparente 

liberdade rítmica (independência) com relação aos outros instrumentos, sobressaindo-se 

por vezes, está sempre em sintonia com o grupo, voltando constantemente à condição de 

acompanhador. Atitude semelhante foi analisada no decurso da atuação de alguns 

pandeiristas em templos pentecostais. Ao passo que o som que eles produzem é singular 

e pode ser reconhecido mesmo sem amplificação e ainda que seja executado juntamente 

a instrumentos que projetam maior intensidade sonora, como a bateria, por exemplo, 

mantém-se em diálogo atento com o conjunto, nunca se deslocando para uma execução 

que demonstre um caráter individualista (solista), como é o caso da guitarra. 

Outro tópico citado pelo padre (que também pode ser observado dentro do 

candomblé), relacionou-se à ligação com a natureza, valorizada pelo catolicismo 

brasileiro recentemente, sobretudo dentro da Campanha da Fraternidade. 

 

Pe. Lucio: A cidade... Por que é maldita? [sic] Porque na cidade os 

homens se esquecem daquilo que é propriamente, tipicamente humano 

[sic], aquilo que faz bem pra nós. (...) na Baixada [tive] contato com 

candomblé e tive a experiência muito forte de conhecer algumas das 

tribos de Roraima. Quando você começa a explorar um pouquinho do 

mundo de quem não simplesmente quer voltar a pré-história, não tem 

nada a ver com isso, mas quer recuperar dimensões  de comunhão 

com a criação da natureza da qual nós fazemos parte [sic]. Isso 

significa recuperar a liturgia primordial românica, que não reza a não 

ser no momento que está em comunhão. São Francisco, que todo 

mundo conhece, o santo da natureza ou da ecologia, é muito mais do 

que isso (...), ele foi um dos maiores interpretes que nos ajudam até 

                                                           
390

 Embora Gilroy, afirme que a antifonia seja importante para entender este contexto, ele adverte dizendo 

que devido ao fenômeno da globalização, “nossa compreensão das antífonas terá de mudar (...). Os cantos 

e as respostas não mais convergem nos padrões regulares do diálogo secreto e etnicamente codificado (...) 

o chamado original está se tornando mais difícil de localizar” (GILROY, 2001: 221). 
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hoje a entender que, quando precisamos estar em comunhão conosco e 

com Deus, primeiro, eu acho que primeiro conosco e depois com Deus 

[sic]. Não por uma questão de hierarquia, mas porque quando o ser 

humano não está em comunhão consigo mesmo não está comunhão 

nem com Deus nem com os outros. Ultimamente a igreja está tentando 

descobrir a quarta dimensão da comunhão. Comigo mesmo, com 

Deus, com os outros e com a natureza (TC, 16/4/2015). 
 

Após mencionar que vivenciou experiências com religiões fora do cristianismo 

durante missões no norte do país, o padre apresentou algumas implicações que a vida na 

cidade pode causar à relação do homem com Deus. De acordo com ele, isto ocorre 

porque os indivíduos só entram em contato íntimo com Deus quando estão em 

comunhão com eles mesmos e com os outros. A mesma ideia ainda foi reverberada por 

outros dois visitantes. O seminarista Pedro Tiago, baseado no estudo que realiza sobre a 

filósofa Edith Stein, e Elias Alexandre, ao comentar sobre sua atuação em um projeto 

social da Igreja Batista. Para Pedro, o nome “Deus” só pode ser entendido quando o 

sujeito não o compreende como algo sobrenatural, mas o enxerga na pessoa ao lado. Ou 

seja, deus é apenas um nome. Na verdade, o que faz o ser humano sentir-se em paz é a 

capacidade de entender-se como “pessoa humana”. A partir daí, pode ver deus na outra 

pessoa, o que tornaria o processo de busca pela felicidade, mais legível e verdadeiro. 

Elias Alexandre entende que o respeito é a base para a compreensão de Deus, e, 

um caminho para chegar a esta concepção pode ser o diálogo através do esporte, que, 

mais do que “trazer o jovem para igreja”, faz com que ele se sinta valorizado perante 

um grupo e encontre ânimo. Logo, se ele não sentir-se capacitado, não se entenderá 

como “filho de Deus”. Tal compreensão, contudo, é uma construção coletiva, possível 

em grupos em que a ajuda é mútua. Este fato também foi observado nos relatos de 

indivíduos, a respeito de trabalhos de caridade de um centro espírita de Xerém, durante 

atividades da mesma natureza em outras partes de Caxias. 

Padre Lúcio mostra que grande parte da Igreja Católica está revisitando algumas 

características que setores do cristianismo abandonaram durante séculos. Uma delas tem 

relação direta com os pressupostos de São Francisco de Assis, em especial no que diz 

respeito à valorização da natureza, entendendo-a como criação divina e percebendo que, 

ao destruí-la, o homem destrói a si mesmo. Ideia que dialoga com o pensamento da 

candomblecista, apresentado anteriormente. O que o padre chama de quarta dimensão, 

pode ser considerado um ensinamento bíblico que a modernidade cristã negligenciou, 

devido ao desligamento progressivo com as bases da criação divina. Percebe-se que esta 
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valorização da natureza une diversas práticas religiosas, e também as cosmovisões, 

dentre elas as nativas brasileiras (indígenas). Portanto, estudar a mitologia ameríndia é 

entender como os elementos da natureza são importantes para estes povos, 

transcendendo, inclusive a dicotomia cultura/natureza. Um exemplo deste 

reconhecimento pode ser notado atualmente, pois muitas tradições que hoje são 

consideradas folclore, na verdade vem sendo “transformadas” em sistemas religiosos 

consistentes e compostos de vários adeptos.
391

 Ou seja, o resgate de práticas indígenas, 

como utilização de alucinógenos e o culto a elementos da natureza se faz cada vez mais 

presente na cultura brasileira. 

 As visitas auxiliaram bastante para que o aprendizado mútuo prosseguisse, além 

do que, elas não ocorreram apenas no espaço em que o grupo TC se reúne, foram 

expandidas para além dos muros do CPH, com objetivo de travar diálogos em outros 

ambientes. Desta maneira, quando o grupo foi visitar uma casa de candomblé, houve o 

processo inverso. Este episódio ocorreu quando os integrantes participaram de uma 

oficina sobre alguns toques desta prática religiosa, através dos ensinamentos de um ogã. 

Na oficina, estavam presentes católicos, batistas, presbiterianos e candomblecistas.  

O início deste evento caracterizou-se pelo relato de uma lenda a respeito de Exu. 

O ogã explicitou a função de mensageiro de Exu, um dos orixás mais demonizados 

pelas religiões cristãs, como alguns autores confirmam (PRANDI, 2001a; SILVA, 2015; 

MARIANO, 2014). 

 

Ogã: Vou iniciar contanto uma lenda que diz que na nossa religião, 

Exu, que muitas religiões demonizam, mas na nossa religião ele 

simplesmente é o comunicador, o senhor da comunicação. (...) Ele era 

responsável por tocar instrumentos e fazer festas, só que ele era muito 

brincalhão e ficou tocando, tocando direto, e acabou atrapalhando os 

outros orixás. Os orixás foram até nosso senhor supremo e pediram 

pra que Exu parasse de tocar. Exu aceitou e parou de tocar. Nisso 

passaram-se anos e anos e anos e os orixás ficaram com uma certa 

[sic] tristeza, porque não tinha mais quem tocasse e nos divertisse 

[sic], e, pediram pra ele voltar a tocar. Exu, muito sacana, muito 

brincalhão, falou: “não, voltar a tocar eu não volto, mas eu vou 

escolher alguém pra passar a determinação pra que toque”. (...) Ele 

falou: “o primeiro homem que passar eu vou ensinar”. Passou um 

senhor na frente da casa com o nome de Ogã. Aí Exu ensinou tudo a 

esse homem com o nome de ogã e esse foi difundindo entre as 

pessoas. O nome dele acabou virando o cargo (...) que eu tenho. Ogã, 
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 Esta frase não menospreza as práticas religiosas ameríndias, apenas ressalta o caráter generalista com 

que foram classificadas durante muitos anos, como folclore. Entretanto, elas são de grande importância 

para pesquisas atuais, principalmente porque suas simbologias foram resgatadas por outras religiões que 

surgiram no século XIX. 
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que é o tocador, o que vem pra alegrar, pra orquestrar, que vem pra 

divertir, fazer a festa mesmo na nossa religião. Não só tocar, fazemos 

outras muitas coisas na casa de um santo, mas uma das principais 

funções, pelo menos no cargo ao qual fui designado é ogã (TC, 

15/10/2015). 

 

Além de elucidar sobre a importância de Exu para seu segmento religioso, o ogã, 

apresentou uma prática comum dentro do candomblé: a justificativa para um código de 

práticas, usos e possibilidades dentro do rito. Fonseca (2006) destaca que, “se o sistema 

de crenças nagô parte da divisão entre o orum e o aiê, as relações entre essas duas 

instâncias se darão por meio de um contrato de trocas, no qual a música tem papel 

fundamental” (FONSECA, 2006: 105). Desta maneira, o mito só apresenta força 

cultural significativa quando é vivenciado pela comunidade. Porém, assim como em 

outros sistemas religiosos que privilegiam cerimoniais mais próximas de suas correntes 

originárias (evitando as aculturações e adaptações da globalização) “o contrato de trocas 

que se circunscreve no mito só é observado na medida em que a estrita observância 

formal dos ritos é garantida” (FONSECA, 2006: 105). 

 Diferentemente do padre Lúcio, que explicou sobre a música católica, 

abrangendo aspectos da história e da liturgia, o ogã explorou elementos técnicos, através 

da demonstração prática de alguns toques do candomblé. Em sua opinião, os 

instrumentos utilizados no candomblé não são tão complicados, mas necessitam de 

“certo treinamento e certo estudo dos ritmos, em sua maioria”. Segundo o ogã, além do 

gã (agogô) e xequerê, são utilizados três atabaques. 

 

Ogã: Rum, rumpi e lé. Eles tem afinação diferente, o rum tem 

afinação mais grave, ele dobra. O rumpi tem uma afinação um pouco 

mais seca, e também é como se fosse um médio, que ele fica fazendo 

uma marcação simples e o lé, que tem um som mais agudo que fica 

fazendo um som meio dobrado (TC, 15/10/2015). 

  

 Ele ainda acrescenta que, na maioria das vezes, o rum é percutido com o 

alguidavi,
392

 “só que às vezes toca só com a mão, mas ele faz só a dobra”. Como a 

explicação sobre o toque, através da palavra, pode ser incompreensível, o ogã 

exemplificou, executando o rum desta forma (FAIXA 25). Após este momento de 

apresentação foi perguntado ao grupo se alguém conhecia algum ritmo do candomblé. 

Todos ficaram em silêncio, porém quando tocou o ijexá uma das pessoas se manifestou 
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 “Baquetas” feitas com finas varas de madeira, que repercutem no couro dos atabaques. 
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afirmando que teve um contato breve com este ritmo. Trata-se de um participante batista 

que é universitário no curso de licenciatura em música. 

 

Batista: Eu já ouvi falar (...). No semestre passado, na faculdade, na 

aula de percepção. A professora, ela pediu pra gente fazer o ritmo 

usando a técnica do passo. Então ficou (...) meio difícil mesmo, 

porque ela orientava a gente a fazer o ritmo com a mão e a contagem 

com os pés e ela mostrou também uns ritmos bem quebrados mesmos, 

bem difíceis de adaptar. Eu tenho uma dificuldade tremenda com 

ritmo, eu não sei o que é. Eu sou tecladista e o ritmo é só no piano, no 

teclado. De vez em quando arrisco uma bateria de leve, mas nada. E 

achei muito interessante, muito interessante mesmo (TC, 15/10/2015). 

 

Esta aparente “dificuldade” pode ter relação direta com a maneira como os 

membros cristãos (e por que não a maioria dos brasileiros, que integram formas de 

compreensão musical baseadas na cultura europeia, mesmo, sendo estruturada por 

diversas outras, com ênfase na africana?) entendem padrões rítmicos. Refiro-me a um 

conceito empregado em 1974, por J. Kwabena Nketia, musicólogo de Gana, que propôs 

uma abordagem da música negro-africana, até então revolucionária. Ao desenvolver a 

noção de timelines (linhas-guia) observou-se que a compreensão de células rítmicas faz 

parte de um ciclo regido, normalmente, por um instrumento (em geral palmas, agogôs 

ou sinos) que mantém uma sequencia que direciona todos os outros (FONSECA, 

2013).
393

  

Ainda acerca da timeline, Fonseca (2006) ilustra a importância da música no 

candomblé:  

 

O fato de transcorrer no tempo faz da música arcabouço que 

sincroniza o tempo ritualístico por meio de dispositivos formais de 

organização temporal, como repetição, circularidade, variação, 

contraste. Se os tambores no candomblé são a própria voz dos orixás, 

é por meio de seus variados toques que o discurso simbólico se fará 

articulado e inteligível (FONSECA, 2006: 109). 
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 Embora, a noção de timeline auxilie na compreensão da estruturação musical de parte de gêneros 

oriundos da África, Fonseca aponta que “em nenhum dos estudos feitos sobre música de candomblé até 

hoje foi possível encontrar uma clara tipificação das linhas-guia executadas pelo gã (ou agogô), como se 

organizam e se relacionam com a prática musical instrumental e, também, com os rituais” (FONSECA, 

2013: 103). Entretanto, três parâmetros devem ser enaltecidos. “Simha Arom (1985), classifica em valor 

operacional mínimo, pulsação e período; (...) Gerhard Kubik (apud Lühning, 1979) adota outra 

nomenclatura para esses mesmos parâmetros: pulsação elementar (valor operacional mínimo), beat 

(pulsação) e ciclo ou cifra formal (período)” (FONSECA, 2006: 109). 
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A partir do conhecimento prévio do representante batista e da percepção do ogã 

de que esse ritmo é familiar ao brasileiro, portanto de “fácil” execução, foi proposto que 

algumas pessoas o acompanhassem. A célula rítmica executada por todos, inicialmente 

é a que se segue. 

 

 

Figura 9- Afoxé executado pelo ogã 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Primeiro uma pessoa sentou-se ao seu lado, a fim de tocar o outro atabaque.
394

 

Em seguida, foram distribuídos o gã e o xequerê para outros dois participantes. À 

medida que o grupo compreendia o toque, o ogã desempenhava algumas variações ao 

instrumento (rum). Atente-se que, mesmo com andamento lento, em algumas partes 

houve desencontros, fato que fez emergir novas verbalizações a respeito das 

participações na oficina. 

 

Batista: É esse o detalhe que eu tava querendo dizer, porque é uma 

variação rítmica, pra mim, complexa de aprender e até de ouvir 

também [sic]. Porque você escuta um ritmo, uma levada. Se você 

começar a ouvir um outro [sic] ritmo por cima, aí embaralha tudo. Eu 

vi. Você começou a fazer a variação ali. É bem quebrado.  

Católico 1: Tava mais simples, mas quando você levou o outro ritmo, 

aí já foi... Um minuto! (risos) (TC, 15/10/2015). 

 

Destaca-se que o participante batista utilizou termos familiares do seu cotidiano, 

como, por exemplo, “levada”.  Esta é uma forma comum de denominar os ritmos 

executados em instrumentos próximos a sua realidade, sobretudo a bateria. Além disso, 

a expressão “quebrado” no universo gospel ou mesmo na música popular diz respeito a 

algo fora do comum, como o caso da síncope, apresentada por Sandroni,
395

 porém, que 

pode ser considerado simples para quem está acostumado, como observado na 

proposição introdutória do ogã. 

                                                           
394

 Embora a oficina tenha sido sobre ritmos oriundos do candomblé, foram utilizados atabaques de 

umbanda, pela disponibilidade do momento e por questões de respeito ao instrumento, contudo, o ogã 

executava alguns toques com alguidavi. 
395

 Segundo esse autor, a síncope pode ser considerada um artifício de transcrição que, mesmo estando 

longe da precisão, em alguns casos, foi utilizada pelos pesquisadores europeus como aproximação de 

algumas células rítmicas, do que foi analisado in loco.  
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 A respeito da afinação descrita anteriormente, vale lembrar que ela pode variar, 

dependendo da cultura analisada. Todavia, os instrumentos de percussão também 

possuem afinações específicas, como afirma o ogã ao responder a pergunta de um 

católico. 

 

Católico 3: Esse couro é assim mesmo né? 

Ogã: Na verdade era pra estar mais alinhado, porque foi cortado em 

cima da hora, então eu não arriei tanto. Aí ainda ficou meio úmido e a 

tendência é ficar voltando. Aí eu estava com medo de apertar e a 

madeira ceder. 

Católico 3: Vocês costumam afinar ele em alguma situação 

específica? 

Ogã: Específica não. É muito do gosto. Acho que percussão mesmo é 

muito do gosto, a não ser no caso de escola de samba né? Escola de 

samba que é um pouco mais chato: “Esse surdo de primeira é mais 

grave, a caixa é bem estalando”. Mas o atabaque é muito do gosto 

mesmo. Às vezes (...) você vai ter que variar a afinação de acordo com 

o lugar que você está tocando. Deixar a afinação apertada e tocar num 

lugar muito fechado distorce (TC, 15/10/2015). 

 

Ainda houve outras tentativas de “acertar” o toque, nas quais todos, com 

exceção do ogã, acompanharam em uníssono durante todo momento. Um dos presentes 

apontou que o agogô, como o instrumento que “segura o ritmo” e “dá a marcação”, 

também é comum no maracatu. O ogã complementou dizendo que, além de estar 

inserido no maracatu, sua presença no jongo e em outros ritmos é constante. Para ele, a 

marcação do ijexá (ele discursa, executando apenas no rum, em um andamento mais 

acelerado e com algumas variações, para exemplificar) também pode ser observada nos 

trios elétricos.
396

 O candomblecista defende que o ritmo africano “está embutido na 

cultura brasileira”.
397

 A partir daí ele sugere que executemos o jongo. 

 

Ogã: O jongo, que muitas vezes a gente vê em novela também. Agora 

o jongo é um pouco mais difícil. [vamos fazer] A marcação do ijexá 

jogando pro jongo [sic]. A marcação é quase a mesma, só vai mudar 

um pouco do ritmo (TC, 15/10/2015). 
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 Caminhões adaptados como palcos, que possuem aparelhagem de som com potência semelhante a um 

show de grandes proporções. No Brasil, teve sua origem na Bahia e é executado no carnaval deste estado 

com muita frequência, na qual se apresentam, principalmente, bandas que valorizam o gênero axé music.  
397

 Retomando a questão apresentada no segundo capítulo, por Gilroy, observa-se que a etnia formada no 

Atlântico negro é, cada vez mais, poderosa, “pois não corresponde a nenhuma comunidade negra 

efetivamente existente. Seu utopismo radical, geralmente ancorado no alicerce ético fornecido pela 

história das civilizações do Vale do Nilo, transcende o provincianismo das memórias caribenhas em favor 

de uma africanidade pesadamente mitologizada, que é em si mesma marcada por suas origens não na 

África, mas em uma modalidade de ideologia pan-africana produzida mais recentemente pela América 

Negra” (GILROY, 2001: 181-182). Isto é observado na construção do samba e do próprio candomblé, 

que, embora tenha elementos da cultura africana, não possui origem somente nela. 
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Figura 10 – Ijexá e jongo executados pelo ogã 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Ao ser questionado a respeito da relação da música com a dança, o ogã 

respondeu que estes dois elementos estão intimamente ligados e sugere às duas 

candomblecistas, presentes na oficina, uma demonstração prática. Em vista disso, 

percebeu-se que os toques possuem conexão direta com os movimentos corporais, seja 

das filhas de santo ou dos orixás manifestados nelas. Assim, “a dança não é possível 

sem a música e a música se vê em função da dança” (LÜHNING, 1990: 116). 

Esta performance contribuiu para uma assimilação mais completa da prática 

religiosa, demonstrando a complexidade do trabalho acústico do candomblé para os 

integrantes do grupo de estudos, uma vez que, além dos toques, considerados “difíceis” 

para os participantes, (uni-lo à) dança pode ser outro obstáculo. Logo, a percepção 

musical deve ser aguçada, já que, como no caso apresentado, não havia texto, apenas o 

ritmo tocado no rum. Ainda foi observado que os movimentos do corpo variam de 

acordo com o toque e podem mudar, em algumas partes da música, dependendo da 

situação. 

 A partir da análise destas duas visitas, notou-se que alguns encontros são mais 

dinâmicos que outros. Quando um visitante participa do grupo o entusiasmo é maior. 

Isto não ocorre somente porque todos querem explorar o conhecimento de uma pessoa 

que talvez não volte mais ou porque procuram mostrar que estão interessados no 

assunto e não constranger o convidado. Um dos motivos principais concerne à 

divulgação da proposta inicial, que é realizar o diálogo inter-religioso. Como o grupo é 

pequeno, a presença de uma pessoa de fora faz com que o projeto tenha sentido, já que a 

práxis sonora é executada em maior amplitude.  

Após um ano de encontros, o grupo percebeu que deveria promover propostas 

abertas à comunidade, a fim de expandir este diálogo e combater a intolerância religiosa 

na região, utilizando estratégias que vão além da música. Isto reforça um dos objetivos 

principais desta pesquisa participativa, que é promover autonomia e maior visão critica 

dos participantes. Nesta situação, o processo de pesquisa-ação não pode ser resumido a 

uma ferramenta metodológica. Embora seja considerado meio, não fim (THIOLLENT, 
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2006), é um tipo de estudo em que a relação de reciprocidade existente entre “autores” e 

“atores” é contínua.
398

  

O papel dos visitantes complementa esta relação, pois ao passo que podem ser 

considerados outsiders, contribuem diretamente para a formação do grupo. Ainda que 

este seja constituído por um núcleo fixo de participantes, parte de sua continuidade é 

fruto da comunicação externa com a comunidade. Esta forma de contato foi uma 

solução encontrada até o momento e vem trazendo resultados positivos para os 

objetivos traçados pelo grupo. Com isso, muitos encontros (mesmo quando não há 

presença de um visitante) foram esclarecedores em diversos aspectos. Dentre os quais 

podem ser evidenciadas: as formas de organização coletiva, respeito entre os indivíduos, 

maior compreensão do contexto religioso/acústico local e mudança na postura diária a 

respeito de posições preconceituosas sobre algumas práticas religiosas. Assim como 

afirma Freire, “estudar não é um ato de consumir idéias, mas de criá- las e recriá-las”. 

(FREIRE, 1987:10). Esta premissa ajuda a resumir grande parte das atividades do grupo 

que serão apresentadas a seguir. 

 

3.3 Memória e intolerância em 2015 

 

Esta seção apresenta ocorrências de intolerância que foram diagnosticadas 

durante a pesquisa, relacionando-as a possíveis situações que podem diminuir o número 

de incidentes deste tipo. Além de casos extremos (abaixo assinado para fechar um 

terreiro e agressão física), outras formas de intolerância religiosa também foram 

analisadas, podendo ser destacadas as que foram observadas através da música, da 

crítica, da autoridade sobre a paisagem sonora e da imposição de uma forma de 

religiosidade. Como consequência de tais constatações, demonstra-se como o conceito 

de violência simbólica (BOURDIEU, 2004) foi entendido como o problema em si, não 

como gênese do mesmo. 

 No final de 2015 foi organizado um censo que objetivava ouvir a população de 

Xerém a respeito de casos de intolerância religiosa e compreender como as pessoas (de 
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 A respeito da relação de reciprocidade estabelecida entre atores e autores, Desroche (2006) afirma que 

o grande desafio da pesquisa-ação consiste em estabelecer um compartilhamento da produção do 

conhecimento entre esses dois sujeito, com relação à situação investigada e/ou em transformação. Para 

ele, essa relação é mais do que um compartilhamento, pois, os atores deveriam se tornar autores, e os 

pesquisadores, geralmente autores, deveriam se tornar atores. Deste modo ocorreria a inversão das 

funções tradicionais 
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forma anônima) definiam-se religiosamente. Conforme apresentado no capítulo anterior, 

este processo encontra-se em andamento, porém seus resultados parciais serviram de 

base para a discussão deste tópico. Da mesma forma, possíveis desdobramentos desta 

atividade também foram levados em consideração. 

Ao realizar um balanço a respeito das práticas que não haviam sido concluídas, 

em setembro de 2015, o TC verificou que necessitava de dados mais claros para debater 

alguns assuntos pendentes, pois a abordagem destes temas, até então, baseava-se 

exclusivamente em observações individuais do cotidiano dos integrantes, verbalizadas 

pelos mesmos, portanto, limitadas. Um destes apontamentos dizia respeito a como os 

moradores de Xerém identificavam suas religiosidades e o que os mesmos 

consideravam intolerância religiosa. Logo, foi sugerida a realização de uma pesquisa em 

formato de enquete visando auxiliar discussões futuras. A ideia consistia na distribuição 

de um questionário para a população local, a fim de que as reflexões internas se 

tornassem públicas através da resposta dos habitantes da localidade. 

Antes de apresentar alguns dados, vale frisar que dois participantes estruturaram 

um artigo para ser apresentado na Associação Brasileira de História das Religiões 

(ABHR, 2016). Neste, baseados em pesquisas de campo local e nas reflexões do TC, 

demonstraram que os casos de intolerância religiosa no mundo têm sido apresentados 

com frequência nos noticiários,
399

 porém as situações locais não podem ser 

negligenciadas, já que uma práxis desenvolvida em uma região (micro) poderia obter 

respostas mais consistentes e ganhar maior acompanhamento posterior. Dois exemplos 

recentes dessa realidade no Brasil foram: uma menina iniciada no candomblé que foi 

apedrejada por evangélicos em junho de 2015 (ÚLTIMO SEGUNDO, 2015) e uma 

aeromoça mulçumana (CAVALCANTE, 2015) que levou um soco de um homem após 

ser agredida verbalmente por meio de termos insultuosos como “terrorista”, no centro 
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 De acordo com a EBC Agência Brasil, quase mil casos de intolerância religiosa foram registrados pelo 

Centro de Promoção da Liberdade Religiosa & Direitos Humanos (Ceplir), no estado do Rio de Janeiro, 

em dois anos e meio. Entre julho de 2012 e dezembro de 2014, foram registradas 948 queixas. As 

denúncias envolvendo intolerância contra religiões afro-brasileiras totalizaram 71% dos casos. Os dados 

estão em um relatório preliminar divulgado (...) pela organização não governamental Comissão de 

Combate a Intolerância Religiosa (CCIR), em audiência pública na Assembleia Legislativa do estado. 

Outros podem ser vistos em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/rj-registra-mil-casos-de-

intolerancia-religiosa-em-2-anos-e-meio.html 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/crianca-e-vitima-de-intolerancia-religiosa-no-rio.html 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-06-16/intolerancia-religiosa-leva-menina-a-ser-

apedrejada-na-cabeca.html 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/06/1648607-a-cada-3-dias-governo-recebe-uma-denúncia-

de-intolerancia-religiosa.shtml 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/rj-registra-mil-casos-de-intolerancia-religiosa-em-2-anos-e-meio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/rj-registra-mil-casos-de-intolerancia-religiosa-em-2-anos-e-meio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/crianca-e-vitima-de-intolerancia-religiosa-no-rio.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-06-16/intolerancia-religiosa-leva-menina-a-ser-apedrejada-na-cabeca.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-06-16/intolerancia-religiosa-leva-menina-a-ser-apedrejada-na-cabeca.html


232 
 

 
 

da cidade do Rio de Janeiro – esta ocorrência foi divulgada em Agosto de 2015 e o 

relato é apresentado a seguir: 

 

Fui fazer exame médico e notei que uma pessoa me seguia. 

Ele parou atrás de mim, começou a me xingar e a dizer que 

odiava terroristas. Fiquei quieta, pois não sou terrorista. 

Quando o sinal abriu, ele me puxou pelo braço, repetiu que 

odiava terrorista e me deu um soco no rosto. Saí correndo 

como louca, sem olhar para trás. Se às 7h, com toda aquela 

gente na rua, ele fez isso, não gosto de imaginar o que faria 

se eu reagisse ou respondesse (VILLELA, 2015). 

 

Independentemente do reduzido número de casos explícitos de intolerância 

religiosa presentes no contexto de Xerém, esse foi um elemento muito comentado nos 

encontros do grupo, principalmente porque o estado do Rio de Janeiro, exemplificado 

na reportagem acima, tem sido palco de diversos tipos de violências relacionadas aos 

contextos religiosos reverberados pelas mídias e por muitas comunidades religiosas. 

Ao esboçar o censo, discutimos como seria seu formato e ficou decidido que 

deveria conter poucas perguntas. Desta forma, seriam respondidas mais rapidamente. 

Também optamos por “direcionar” algumas respostas, a fim de que os dados fossem 

organizados de forma mais clara. No entanto, as questões fechadas foram as que 

causaram mais atritos, dado que, dar opções para respostas pode ser indício de uma 

perspectiva tendenciosa. Mesmo assim, esta estratégia não se concretizou por completo, 

já que foi acrescentada a opção “outros”. 

A primeira interrogação - Você pratica alguma religião? ( ) não ( ) sim. Qual? - 

foi a que teve o processo de elaboração mais demorado. Isso porque não poderíamos 

estruturar um questionamento totalmente fechado. Ademais, queríamos saber como a 

pessoa se definia religiosamente. Este último impasse foi resolvido quando optamos 

pelo termo “prática”. Ou seja, não perguntaríamos se o indivíduo tinha alguma religião, 

mas, se ele praticava alguma religião. A pouca diferença na frase foi suficiente para 

resolver futuros problemas que poderíamos enfrentar durante a análise das respostas, já 

que a finalidade era desenvolver um censo de caráter objetivo, para ser respondido de 

forma rápida. Durante a conclusão, um dos participantes ainda fez o seguinte 

questionamento: “e se a pessoa tem alguma religião e não pratica?”. Esta dúvida não foi 

resolvida e deixamos a questão como estava. Como justificativa, foi verbalizado por um 
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integrante que a intenção não era simplesmente averiguar um rótulo, mas verificar quem 

realmente fazia parte constante das práticas religiosas presentes. 

Outra dúvida que emergiu neste processo referiu-se ao conceito de religião. 

Quais expressões seriam mais adequadas para serem utilizadas na redação das questões: 

práticas religiosas, crenças ou religião? Apesar de muitas práticas não serem 

consideradas religião por alguns segmentos, o grupo optou por manter este termo, 

acreditando ser a melhor opção para que a objetividade proposta fosse mantida. 

Portanto, consideramos que todas as pessoas praticantes de alguma forma de 

religiosidade, diriam pertencer a uma religião (com exceção de ateus e agnósticos), por 

mais “desinstitucionalizada”
400

 que fosse. 

A segunda parte investigou a opinião dos colaboradores acerca do que eles 

consideravam intolerância (Quais dos casos abaixo você considera intolerância 

religiosa? ( ) poluição sonora ( ) imposição de credo ( ) violência verbal ( ) depredação 

de símbolos religiosos ( ) outros). As alternativas atreladas à pergunta foram eleitas 

seguindo o critério das experiências que debatemos durante os encontros, seja no 

contexto de Xerém ou das notícias veiculadas pela mídia. Todavia, também deixamos a 

opção “outros”, para que pudéssemos observar como os colaboradores definiriam 

“intolerância religiosa” fora das opções sugeridas. 

A terceira pergunta (Você conhece algum caso de intolerância religiosa em 

Xerém? ( ) não ( ) sim. Qual?) foi formulada mais rapidamente. No entanto, a 

organização das respostas a este questionamento necessitou de mais tempo para ser 

concluída. Isto ocorreu devido a grande variação das respostas, por conta das diferentes 

percepções e casos relatados/denunciados durante o censo. Em um momento posterior, 

acrescentamos a mesma pesquisa direcionando para o público que utiliza a rede social 

Facebook. Neste formato, acrescentamos outra indagação (Você é morador do 4° 

distrito de Duque de Caxias, Xerém? ( ) sim  ( ) não) afim de que pudéssemos separar 

apenas um público alvo. 

Após a formulação do texto, era necessário colocá-lo em prática. Inicialmente 

executamos o censo fora das instituições religiosas, em locais como escolas, feiras, 

                                                           
400

 Este questionamento ainda permanece. Ao passo que o grupo privilegia a palavra religião, há debates a 

respeito do termo na academia, principalmente no que se refere a práticas religiosas afro-brasileiras, 

neopentecostais e mistas. Isto ocorre por serem independentes e exibirem aspectos doutrinários bastante 

singulares, embora estejam sempre ligadas a uma corrente religiosa anterior. Além disto, outra discussão 

refere-se ao pluralismo religioso e o transito livre do indivíduo brasileiro do século XXI. Para tal, ver 

Prandi (2008), Sanchis (2003), Souza (2012) e Carvalho (1999). 
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praças, indústrias e comércio local. Dividimos os “papeis”
401

 para que todos os 

participantes fossem a campo. Mesmo assim, apenas uma parte conseguiu realizar a 

enquete. Diversos empecilhos dificultaram o processo: intolerância religiosa, 

disponibilidade de tempo, burocracia por parte de algumas instituições, dentre outros. 

Ainda assim, obtivemos êxito inicial
402

 em duas escolas estaduais, no comércio local 

(Praça da Mantiquira) e pela internet. 

Os resultados preliminares da pesquisa
403

 mostraram o grau de complexidade da 

definição religiosa dos indivíduos de Xerém atualmente. Verificou-se que muitos 

generalizam a estrutura religiosa que pertencem (evangélico, candomblecista, católico, 

budista, protestante, espírita e umbandista), enquanto outros preferem restringir sua 

definição religiosa a instituições. A título de ilustração, podem ser citadas as seguintes 

respostas aferidas: Maranatha, Assembléia de Deus, Batista e Congregação Cristã do 

Brasil (CCB). 

 

 

Figura 11 – Religiões presentes em Xerém 

                                                           
401

 As pessoas responderam as pesquisas através de pequenas folhas de papéis que foram distribuídas. 
402

 Esta pesquisa está em sua fase inicial, entretanto ainda não estipulamos prazos (cronograma) para seu 

término. Conforme os censos eram realizados, na mesma o TC os apurava, em algum momento dos 

encontros. Até o término desta dissertação contamos com um universo de 234 colaboradores, dos quais 69 

pela internet e 165 pessoalmente. 
403

 A pesquisa teve como público predominante jovens estudantes (115), mas contou com a participação 

de 50 comerciantes, (maioria adultos) e anônimos, que somaram 69 indivíduos, que responderam pela 

internet, sem identificação. 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Embora o gráfico apresente 52% dos colaboradores como evangélicos, este 

número tende a ser ainda maior, uma vez que diversas denominações integram este 

universo. São elas: protestante, Maranatha, Assembleia de Deus, Batista, CCB.
404

 O 

presente resultado também comprova a tese de Cunha (2007) a respeito do universo 

gospel. A partir da ponderação da autora e do resultado parcial da pesquisa, esta cultura 

se torna totalizante e faz com que os segmentos religiosos sintam-se pertencentes a um 

universo maior, o evangélico. Um dos motivos para isto são algumas práticas que unem 

estes membros, conforme o apresentado pelos participantes do grupo TC no capítulo 

anterior. Todavia, os indivíduos que apresentaram suas definições religiosas a partir de 

instituições, demonstram a força de independência que algumas delas possuem. Sendo 

assim, todas as que foram apresentadas nestes moldes, apesar de participarem de 

diversos eventos gospels, possuem dogmas protestantes com pouca adaptação à 

modernidade
405

 (pode-se acrescentar a Igreja Presbiteriana). Isto foi observado a partir 

das palavras proferidas pelos batistas, assembleanos e presbiterianos do TC e através de 

trabalhos de campo nas outras igrejas apresentadas.  

O universo afro-brasileiro foi mencionado em suas duas correntes mais 

representativas em Xerém: umbanda e candomblé. Mesmo sendo minoria, observou-se 

que os participantes não se intimidaram em anunciar sua religiosidade, atitude 

considerada louvável, já que a violência simbólica direcionada a estes segmentos ocorre 

às claras no distrito. Ademais, supõe-se que os espíritas que se manifestaram sejam 

kardecistas, dado que só há um centro espírita em Xerém, e este segue a linha de Alan 

Kardec.
406

 Adicionalmente, salienta-se que alguns ateus preferiram manifestar-se como 

um “segmento”, não em forma de anulação. Para mais, observou-se um representante de 

religiosidade oriental (budismo), embora até o momento não tenha sido observado 

nenhum templo desta forma de religiosidade em Xerém. 

 A maioria dos colaboradores apresentou a violência verbal como o caso de 

intolerância mais significativo, seguido de depredação de símbolos religiosos, 

imposição de credo e poluição sonora.  

                                                           
404

 Se forem somadas às respostas dos indivíduos que preferiram denominar suas práticas religiosas a 

partir da instituição, aumentaria para 65%. Caso fossem acrescentados os que se intitularam “cristãos” 

(fato muito comum entre os evangélicos) o percentual subiria para 71%. 
405

 Exclui-se deste grupo as renovadas. 
406

 Os participantes de religiões de matriz africana, normalmente, não se intitulam espíritas. No entanto os 

apresentados podem fazer parte do kardecismo, candomblé, umbanda ou quimbanda. 
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Figura12 - Casos considerados intolerância religiosa pelos moradores de Xerém 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Já que grande parte das pessoas que colaboraram participando do censo foram 

estudantes, foi possível observar que a violência verbal é frequente no cotidiano escolar. 

Isto pode ser um impedimento para muitos jovens que possuem interesses em práticas 

religiosas minoritárias, pois podem correr o risco de sofrer represálias da sociedade 

estudantil local. 

 Embora poucas pessoas tenham interpretado como intolerância a poluição 

sonora, entendo que ela é significativa no contexto de Xerém. Não por sua característica 

de cooptação através do uso de violência, mas porque é uma constante no distrito, não 

merecendo, porém esta denominação.
407

 Ou seja, como apresentado no primeiro 

capítulo, o conceito de poluição sonora deve levar em consideração o contexto 

analisado. Se uma aldeia indígena do Amazonas não possui fábricas, ela não é menos 

“civilizada” ou “desenvolvida” que a capital de um país. Se uma tribo no interior do 

Gana privilegia a tradição oral através da língua materna, não significa que esta região 

possua dificuldades na comunicação. Seguindo esta linha de raciocínio, se a paisagem 

sonora de Xerém é composta por inúmeros espaços religiosos que promovem altas 

                                                           
407

 Soma-se a isto a indagação de uma participante evangélica, durante a apuração dos dados do censo, ao 

relatar que: se os evangélicos são a maioria e Xerém, e são os que mais promovem a poluição sonora, 

como esta seria a opção mais escolhida? 
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amplitudes sonoras no dia-dia, o parâmetro de análise não pode ser a comparação a um 

local “silencioso”,
408

 o que causaria uma reflexão que desconsideraria a alteridade local. 

Segundo Pierre Bourdieu (2004), a violência simbólica é uma forma que o poder 

dominante usa para oprimir através de regras admitidas por partes da sociedade que as 

desconhecem. Ela pode ser exercida por diferentes instituições da sociedade, estando a 

educação, no centro desta discussão. Samuel Araújo e colaboradores (ARAÚJO et al, 

2006), ampliando este pensamento, investigam o papel da violência simbólica nos 

planos musical e da comunicação sonora não-verbal, como uma constante na vida de 

sujeitos concretos e como dimensão crucial de sua experiência de mundo. Para os 

autores, apoiados em Paulo Freire, violência e conflito não ocorrem apenas em 

momentos de crise, mas são ferramentas teóricas potencialmente efetivas, embora 

amplamente negligenciadas para o campo da etnomusicologia, apontando sua relevância 

particular para a história brasileira recente (ARAÚJO et al, 2006). Neste trabalho, foi 

utilizado um desdobramento desses dois termos, relacionado à questão do volume, para 

propor a ideia que denominei violência acústica. 

O conceito supracitado distingue-se de poluição sonora,
409

 por remeter a uma 

forma de agressão frontal. Portanto, poluição sonora tem relação direta com a paisagem 

sonora e faz parte de um modo “eurocêntrico” de análise de poluição. Ou seja, para 

Schafer (1991), os sons da natureza, “músicas” e ambientes próximos ao silêncio 

(absoluto), seriam exemplos de locais livres de poluição sonora. Contudo, o contexto 

urbano de muitas cidades metropolitanas brasileiras, assim como Duque de Caxias, não 

comporta os mesmos parâmetros de análise. A situação é diferente, já que o trabalho 

acústico é distinto. A produção sonora é composta por outros elementos, com 

intensidades distintas.  

Por exemplo, ao medir a pressão sonora de um local, não é possível ter como 

parâmetro, apenas o silêncio para afirmar se o ambiente é “poluído”. Há outras 

instâncias envolvidas nesta classificação, que podem ser culturais. Portanto, violência é 

diferente de poluição, já que diz respeito a um enfrentamento. Há um alvo a ser 

                                                           
408

 Esta observação é valida para o contexto urbano de Xerém, tendo em vista que grande parte de sua 

área rural apresenta paisagens sonoras muito distintas da malha urbana, já que é composta, em sua 

maioria, de casas e sítios afastados entre si, portanto ser consideradas muito mais silenciosas. 
409

 Ao abordar a respeito da poluição sonora, Schafer, afirma que, mesmo sendo um tema já discutido por 

muitos teóricos, duas “soluções” poderiam eliminá-la: uma grande crise de energia ou uma ampla 

exposição de pessoas a exercícios de limpeza auditiva. Desta maneira, ele não tem a preocupação em 

apenas definir o termo, mas, alertar sua possível mudança, dizendo que “a poluição sonora ocorre quando 

o homem não ouve cuidadosamente” (SCHAFER, 1991: 18). 



238 
 

 
 

combatido. Contudo, este conceito também é subjetivo, pois à medida que é natural para 

alguns, pode ser desconfortável para outros. 

Em minhas observações de campo foi visível um congestionamento na paisagem 

sonora das regiões no entorno de muitos locais de culto (sobretudo, cristãos), dentre os 

quais as igrejas pentecostais são as que estão em maior número em Duque de Caxias, 

especialmente aos domingos (culto da noite). Além da própria fonte sonora gerada no 

interior dos templos, existem outras como, por exemplo, bares, automóveis, sons de 

outras igrejas. Ainda que estes possam servir para prender a atenção, dependendo da 

interpretação, também são utilizados como um tipo de violência, visto que da mesma 

forma que os sons orientam, também afugentam (PINTO, 2008), assim como 

demonstrou Marcelo Figueiredo,
410

 ao responder a pergunta de como classificaria o 

volume projetado da igreja que frequenta. 

 
Médio, também não é tão alto, talvez eu que seja chato com isso, mas 

eu acredito, que é muito cultural, das igrejas pentecostais de querer 

atingir o maior número de pessoas dessa forma pra chamar atenção, 

fazendo barulho, não sei o motivo assim certo, mas pra chamar 

atenção pra si, as vezes você fala mais alto e as pessoas prestam 

atenção, mas isso as vezes agride muito (Informação digital).
411

 

 

 A relatividade do termo “ruído” também é citada por Schafer, ao afirmar que 

noise, quando usado pela primeira vez na Inglaterra, referia-se a um som não desejado. 

Porém, também pode ser utilizado para designar algo prazeroso, como na versão da 

Bíblia de Rei Jaime: “fazei um ruído prazeroso ao senhor, ó vós de todas as terras” 

(SCHAFER, 1991). Traçando um paralelo entre as primeiras missões colonizadoras, 

inicialmente católicas nos séculos XV e XVI, e a atuação de protestantes, 

posteriormente, no continente americano, o poder imposto (mesmo com opositores, 

silenciados) foi se tornando, aparentemente, algo aceito pela população. Se 

transformando numa moral cristã ou ética protestante como bem apresentou Max Weber 

(2005). Um exemplo está relacionado às vestimentas dos membros de grande parte das 

igrejas protestantes, cujo terno (principalmente para o líder religioso) é o “uniforme” 

principal, ou seja, o que caracteriza o evangélico que respeita os princípios da moral 

                                                           
410

 Membro (músico) da Assembleia de Deus em Bom Jardim, Ministério Óleo e Vida (Jardim Leal), 

região do 1° distrito de Duque de Caxias, área próxima a favelas, com alto índice de criminalidade e com 

um comércio bastante significativo, seu templo tem em média a capacidade para sessenta membros. 
411

 Entrevista concedida por Marcelo Figueiredo ao autor em fevereiro de 2015. 
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cristã.
412

 Ainda que tenha sido uma construção histórica de imposição cultural europeia 

e norte-americana, esta vestimenta, que pode ser confundida com o traje de um homem 

de negócios, distancia-se dos padrões climáticos dos trópicos. 

 Para Brandt (2006), um desdobramento dessa expansão missionária contra os 

costumes nativos está presente no que ele chama de “missão não violenta”, na qual 

ocorre uma guerra aberta de alguns segmentos pentecostais e neopentecostais contra 

outras manifestações religiosas.
413

 Neste sentido, ele exemplifica relatando uma 

situação em que estes outros espaços de culto (no caso citado, umbandistas) “são 

cercados por alto-falantes e infernizados com alto volume” (BRANDT, 2006: 111). 

Assim, a prática religiosa, no caso apontado, não teria como objetivo “conquistar 

pessoas, mas excluí-las e difamá-las [através do] exorcismo por agressão” (BRANDT, 

2006: 111). 

 A partir da classificação de Schafer, o ruído pode ser considerado um “som 

indesejado, som não musical, qualquer som forte ou um distúrbio em qualquer sistema 

de sinalização” (SCHAFER, 1991: 256). Mesmo enfatizando que a compreensão deste 

termo é uma tarefa complexa, o autor prossegue sua análise relacionando-o com a 

questão da poluição sonora. De acordo com Tiago Oliveira Pinto 

 

há elementos, como a relação entre som e silêncio, que também 

podem se diferenciar essencialmente de uma região do globo para a 

outra. Assim, o continuum sonoro das regiões próximas aos polos é 

exatamente oposto ao dos trópicos: enquanto aqui o silêncio pára o 

fluxo ruidoso, lá é o ruído – de uma avalanche de neve, por exemplo – 

que irrompe o silêncio (PINTO, 2008: 103).  

 

 A constatação de Pinto é esclarecedora. Contudo, deve-se pontuar que, mesmo 

no norte do planeta, temos cidades compostas por muitos elementos da “poluição 

sonora”. Ou seja, seria mais pertinente observar que áreas pouco povoadas, rurais, ou 

que não possuem indústrias, emitem menos sons em alto volume do que zonas urbanas 

densamente povoadas. Ainda assim, a situação é muito mais complexa, pois numa 

                                                           
412

 De acordo com Cunha “o anticatolicismo, aliado as práticas missionárias, levou os primeiros 

evangélicos no Brasil a adotarem uma visão de mundo predominantemente anglo-saxã. Os missionários 

traziam outra linguagem e, junto com a doutrina protestante, pregavam também os seus valores culturais. 

As ilustrações dos textos didáticos, as vestimentas, a postura do corpo, os instrumentos musicais, a 

hinologia revelam estilos peculiares aos norte-americanos” (CUNHA, 2007: 39). 
413

 O autor refere-se diretamente ao caso de ofensas às religiões de matriz africana, contudo, elas se 

expandem para outras práticas religiosas dentro do próprio cristianismo (católicos), o que é mais comum 

se observar. Todavia, o debate sobre qual é a “doutrina verdadeira” ocorre dentro de religiões 

evangélicas. Ver VÍDEO 6.  
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floresta, como uma reserva ecológica, por exemplo, o silêncio é quase inexistente e o 

ruído pode até ser maior do que em regiões habitadas por muitas pessoas. Assim, como 

afirma Cage, a partir de sua experiência na câmara anecóica: “não existe silêncio, 

sempre está acontecendo alguma coisa que produz som”. (CAGE, 1961 apud 

SCHAFER, 1991: 355). Neste sentido, faz-se necessário notar que a pesquisa foi 

realizada numa área onde o alto volume propagado faz parte do cotidiano do ambiente, 

podendo ser considerado uma manifestação sonora cultural do contexto. Dessa maneira, 

a afirmação de Schafer será aqui analisada através desse relativismo apresentado. 

Como essa investigação refere-se a bairros periféricos de Duque de Caxias, 

compostos por zonas rurais e urbanas, percebe-se que, nos dois casos,
414

 como já dito, o 

silêncio não faz parte do cotidiano dos moradores. Todavia, o costume com o “barulho” 

constante de sons familiares ou não, pode trazer certa angústia para essa população.  

Característica observada, inclusive em igrejas católicas e protestantes históricas, cujo 

silêncio foi mais almejado ao longo da história. 

 Juliana Carla Bastos, apoiada no texto da Política Nacional do Meio 

Ambiente,
415

 atesta que a poluição sonora não está, obrigatoriamente, ligada a uma 

amplitude de onda elevada. Desta forma um “som fraco, mas repetitivo, por exemplo, 

pode ser tão ou mais danoso do que um som forte” (BASTOS, 2012). Seguindo esta 

linha de pensamento, avalio a pertinência de ambos - o som constante e o alto volume – 

durante esta análise. Além de considerar a constância do som, deve-se levar em conta 

sua amplitude como algo que impulsiona a violência acústica. Como poluição é um 

termo relativo, uma oferenda deixada às margens de uma rodovia pode ser interpretada 

como de extrema importância para simpatizantes de certas religiões. Da mesma forma, é 

julgada como sujeira ou ofensa por outros grupos religiosos que não a aceitam. 

Equitativamente, um culto a céu aberto acaba desrespeitando indivíduos que não 

querem ouvir aqueles sons. E quando o som é oriundo de locais fechados? E quando 

esses ultrapassam as barreiras dos muros? Como esses sons são encarados dentro e fora 

desses espaços? 

                                                           
414

 Embora nas áreas rurais haja menos sons projetados por maquinas e pelo homem, aos domingos à 

noite, em áreas onde existem igrejas, o silêncio é menor. 
415

 (...) degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente 

prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas às atividades 

sociais e econômicas; afetem  desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou  sanitárias do 

meio ambiente; lancem matérias ou energia em  desacordo com os padrões ambientais estabelecidos  

(BASTOS, 2012). 
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 A legislação ambiental federal (Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998) 

considera no seu artigo 54, crime “causar poluição de qualquer natureza em níveis tais 

que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 

mortandade de animais ou a destruição significativa da flora” (JUNIOR, 2002: 5). José 

de Sena Pereira Junior (2002) ainda acrescenta que, na discussão do projeto que resultou 

na lei supracitada, a poluição sonora chegou a ser explicitada entre os crimes ambientais 

e foi retirada por pressão da bancada evangélica, a qual via no dispositivo a 

possibilidade de cerceamento da liberdade de culto. A legislação de Duque de Caxias 

2012, em seu artigo 3° define:  

 

IX - Poluição sonora - qualquer alteração adversa das características 

do meio ambiente causada por som ou ruído e que, direta ou 

indiretamente, seja nociva à saúde, à segurança ou ao bem-estar da 

coletividade e/ou transgrida as disposições fixadas nesta Lei (ZITO, 

2015). 

 

 A mesma lei afirma que para fiscalizar tal situação, agentes da prefeitura 

utilizarão medidores a partir de 1,5m do local para garantir que se cumpram as 

exigências sonoras estabelecidas. Além disso, pontua que tais espaços devem dispor de 

isolamentos acústicos, a fim de que o impacto sonoro não ultrapasse os limites do 

espaço de propagação do som. Porém, como essa legislação não leva em consideração a 

cultura local e seus respectivos costumes (entre outros motivos), além de ser bastante 

generalista e desconhecida por muitos, em nenhum momento aparece na pauta de 

planejamento dos cultos nos templos religiosos, não havendo sido sequer citada nas 

entrevistas.  

 A partir de algumas queixas relatadas durante o censo, foi elaborado um estudo 

individual a respeito do alto volume em igrejas pentecostais de outros locais de Duque 

de Caxias.
416

 A pesquisa procurou ouvir membros das igrejas analisadas e os 

“informantes” foram, em sua maioria, músicos. Essa opção foi intencional, visto que à 

primeira vista, eram os que mais demonstravam preocupação com a parte acústica. 

Dessa maneira, entender a paisagem sonora, segundo Schafer, é perceber as 

                                                           
416

 Tendo em vista que o estudo de campo realizado contemplou outras áreas (além do 4° distrito), vale 

destacar que esta discussão, é uma tentativa de demonstrar que parte da realidade de Xerém pode ser 

observada em outros locais e, portanto também pode utilizar instrumentos semelhantes para que 

problemas de convivência relacionados ao som possam ser combatidos. 
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diversidades dos locais estudados,
417

 ou seja, um mesmo segmento religioso, embora 

exiba características similares, dependendo de seu contexto (local, número de membros, 

dimensões espaciais, tipo de culto, tipo de aparelhagem sonora), pode ser composto por 

significados diferentes. 

As igrejas estudadas durante este recorte, apesar de pertencerem a regiões 

periféricas de Duque de Caxias, estão presentes em distritos diferentes, por isso, podem 

apresentar algumas particularidades. Foi observado que todas possuem aparelhagem de 

som e instrumentos elétricos (sendo que a Metodista Wesleyana da Figueira e a O Brasil 

para Cristo do Jardim Olimpo têm baterias amplificadas). Contudo, grande parte das 

pessoas que forneceram depoimentos afirmaram que são raros os momentos em que 

ocorre silêncio nos templos, com exceção da apresentação feita por Tiago Teixeira,
418

 

que, quando indagado sobre a importância desse momento para a dinâmica do culto, 

respondeu que serve para a auto-reflexão, ou seja, um momento de perceber-se diante 

de Deus, sendo mais “visível no momento da santa ceia, uma vez ao mês, [no qual] não 

rola [ocorre] nenhum fundo musical, nenhum tipo de música. Silêncio absoluto” 

(Depoimento digital).
419

 

 Suas palavras aparecem em concordância com as de Schafer, ao afirmar que 

“hoje, em virtude do aumento das incursões sonoras estamos começando a perder a 

compreensão da palavra concentração” (SCHAFER, 1991: 356). O ruído seria um 

empecilho para a concentração atualmente, em um contexto cuja mistura de ruídos é o 

habitual (a regra) e o silêncio a exceção?  

 Muitos interlocutores consideraram que os momentos de pregações poderiam ser 

classificados como representação de silêncio (ou silenciosos?). Assim, uma análise das 

ideias demonstra que, para os membros, o silêncio ocorre quando poucas vozes se 

manifestam e a maioria as ouve. A título de exemplo, tem-se uma situação na qual 

esteja ocorrendo uma pregação e apenas o palestrante use a voz, ou em algum momento 

musical, que só o ministério de louvor interprete. Talis Barcellos
420

 reforça dizendo que 

                                                           
417

 Segundo o autor, paisagens sonoras expressam culturas. Estas podem ser consideradas tão diversas 

quanto são diversificados os ambientes que as produzem.  
418

 Membro (músico) da igreja O Brasil Para Cristo de Jardim Olimpo. Essa região fica numa área 

afastada do centro de Duque de Caxias, sem grandes indústrias e comércio, próxima às margens da 

Rodovia Washington Luís (BR 040). A capacidade é de 350 integrantes. 
419

 Entrevista cedida por Tiago Teixeira ao autor em fevereiro de 2015 
420

 Membro (músico) da igreja Assembleia de Deus Fonte das Águas Cristalinas (Vila Maria Helena), 2° 

distrito de Duque de Caxias. Área próxima do domínio de facções criminosas, de diversas indústrias e às 

margens da rodovia Washington Luís. Sua capacidade é de aproximadamente 100 pessoas, porém 

costumam frequentar o templo entre trinta e cinco a cinquenta evangélicos. 
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O silêncio na hora da pregação eu acho que deve ter, mas não vejo 

nenhum problema em ter um fundo musical. Agora na parte da música 

ou dos louvores os membros devem interagir, porque o culto quem faz 

é o conjunto (Informação digital).
421

 

 

 Conforme destacado no trecho supracitado, o fundo musical atua como elemento 

para auxiliar na dinâmica da pregação, que necessita ser entendida por toda a 

assembleia. Contudo, pondera que a igreja não deve perder seu caráter coletivo e a 

manifestação mais explícita desta característica ocorreria durante os momentos 

musicais, em que todos participariam. Como a igreja é um espaço que necessita do 

conjunto para caminhar, este discurso torna-se pertinente, já que o silêncio seria mais 

vantajoso na individualidade,
422

 como relata Viviane Almeida.
423

 

 

Nos cultos em minha igreja, há poucos momentos de silêncio. Acho 

até interessante os momentos de silêncio, porém para mim os 

momentos que tenho nos cultos são para a comunhão, para que a 

igreja - em unidade - louve e adore a Deus. Momentos de silêncio 

podem ser deixados para outros momentos de intimidade com Deus, a 

sós (Informação digital).
424

  

 

 Sons bastante característicos nas igrejas, em ocasiões específicas de oração e 

pregação, principalmente, são entoados por todos os membros na forma de afirmações 

(“amém”), louvores (“glória”, “aleluia”), intercessões (“abençoa”, “cura”, “liberta”) ou 

mesmo através da glossolalia, que pode vir acompanhada de manifestações corporais. 

Como frisado no capítulo anterior, no estudo de campo foi perceptível que os jovens são 

mais resistentes a essas verbalizações, porém, por vezes o fazem. Ainda assim, as 

igrejas não estão isoladas da sociedade, e muitas vezes não possuem completa aceitação 

entre seus vizinhos. Logo, uma das maiores críticas aos templos religiosos 

(principalmente evangélicos) relaciona-se ao volume propagado, que normalmente é 

                                                           
421

 Entrevista cedida por Tallis Barcellos ao autor em fevereiro de 2015. 
422

 Flávio Pierucci apresenta outro ponto de vista: “Em oposição à visão de Durkheim, para quem a 

religião atua como religação dinamogênica do indivíduo com a sociedade a que pertence, este ensaio 

sustenta que hoje a força social da religião está na capacidade de dissolver antigas pertenças e linhagens 

religiosas estabelecidas. Com base na obra de Max Weber, argumenta-se que a religião universal de 

salvação individual, forma religiosa que tende a predominar sobre as demais, funciona como um 

dispositivo que desliga as pessoas do contexto cultural de origem” (PIERUCCI, 2006: 111). 
423

 Membra da Igreja Metodista Wesleyana (Figueira), que está situada no 2° distrito de Duque de Caxias. 

Área próxima a zonas industriais e com o setor comercial bastante movimentado. A capacidade da igreja 

é de 450 pessoas. 
424

 Entrevista concedida por Viviane Silva ao autor em fevereiro de 2015.  
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bastante alto, causando uma violência acústica. Mas como é a reação dos que estão 

incomodados? 

 Como ilustração, destaco um sítio eletrônico especializado neste tipo de 

reclamação (www.deusnaoesurdo.com.br/). Nele, as pessoas denunciam, desabafam, 

apontam os problemas a respeito de liberdade de expressão e de culto, trocam 

informações sobre como mudar a situação e elogiam as igrejas que respeitam a 

vizinhança, o que denominam de “Igreja Legal”. Mesmo sendo um canal que 

privilegiou inicialmente as igrejas de São Paulo, decidi utilizá-lo como exemplo para 

expor problemáticas que também ocorrem em Duque de Caxias. 

Com slogans do tipo “Seja um crente descente, não grite no ouvido da gente”, o 

site ganhou bastante repercussão na mídia impressa e eletrônica. Observou-se nos 

relatos que a maioria das igrejas comentadas não possuía isolamento acústico e 

alojavam-se em propriedades alugadas, como galpões, andares de prédios que possuem 

apartamentos dividindo a mesma parede e locais pequenos situados em zonas 

residenciais. Pude perceber isso em visitas que fiz (com mais frequência) em dois 

templos de Xerém, nos quais o volume é bastante alto, seja em momentos musicais ou 

de pregação. Além do operador de som colocar os botões de volume da mesa (ou dos 

amplificadores) quase no máximo, estas duas igrejas comentadas são bem pequenas, 

fazendo com que o som reverbere bastante, podendo projetar uma forte sensação de 

incômodo.
425

 

 Contudo, locais de culto que não possuem esse costume, estranham quando 

algum membro visitante faz uma pregação nesses moldes, como relata Marcelo 

Figueiredo, ao comentar sobre a importância do silêncio para o templo que frequenta: 

 

(...) embora minha igreja seja muito tranquila, não tem muita gritaria, 

não falam muito alto no microfone e tal (...). O silêncio em si (falando 

com relação à estrutura do culto), não é uma coisa, tipo bem vista 

[sic], e em algumas igrejas isso é até um problema. (...) se vir [sic] um 

visitante na minha igreja que na igreja dele o pessoal fica falando 

muito [sic], o fato da minha igreja estar em silêncio, pra ele significa 

uma coisa, tipo[sic] que a gente é frio espiritualmente, sabe? O 

silêncio geralmente é mal visto, não na minha igreja, mas em muitas 

igrejas ele é mal visto. Você tem que ter barulho, o pessoal tem que 

estar falando, e de preferência alto, a música bem barulhenta...
426

 

 

                                                           
425

 A análise destes dois templos diz respeito à minha percepção. Entretanto, não percebi incomodo por 

parte dos membros, pelo contrário, quanto mais alto o som ficava a vibração era maior. 
426

 Entrevista cedida por Marcelo Figueiredo ao autor em fevereiro de 2015. 

http://www.deusnaoesurdo.com.br/
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 Neste depoimento percebe-se certo desconforto por parte do membro com 

relação ao alto volume difundido. Segundo Pinto (2008), como já dito anteriormente, ao 

passo que os sons podem servir de orientação, também podem afugentar. Sendo assim, 

esta forma de violência acústica pode não afetar apenas o meio externo (pouco 

analisado nesta seção), mas os próprios membros, inclusive com relação à saúde.
427

 

Assim, a circunstância apresentada afeta os “dois lados”, pessoas de fora, que convivem 

com as altas ondas sonoras produzidas pelas igrejas, e os integrantes dos cultos, que 

além de escutar e auxiliar na produção do som interno, também são atingidos por sons 

externos. 

 Muitas igrejas analisadas estão presentes em locais onde ocorrem sonoridades 

bastante diversificadas, o que pode gerar incômodo e desconcentração durante o rito. Os 

sons de fora captados em maior número durante as gravações realizadas no estudo de 

campo foram: de carros e motos, música (produzida por meio eletrônico como rádios, 

ou similares, em altíssimos volumes) e gritos. Estes exemplos de paisagens sonoras 

estão mais presentes nos cultos de domingo, uma vez que os bairros exibem maior 

circulação de pessoas, o que comprova a afirmação de Pinto sobre a paisagem sonora 

urbana: 

 

Ao invés de vivermos no tempo de uma grande variedade de timbres e 

qualidades sonoras, encontramo-nos na era da falta de silêncio: ruídos 

e sons diversos, muitas vezes em volume alto e demasiado alto, estão 

presentes em toda parte (...) (PINTO, 2001: 108). 

 

A partir do contexto de diferentes locais de Duque de Caxias, pode-se constatar 

que o ouvido do homem do século XXI, acostumou-se a se relacionar com sons 

(incluindo ruídos) variados. Porém, esse “acostumar” não tem relação direta apenas com 

acomodação, mas também engloba a aceitação, que, por vezes, busca na disputa, um 

meio de conseguir administrar o que quer ouvir.
428

 No caso apresentado, ocorreu de 

maneira coletiva, em espaços comuns: as igrejas. 

 Vale ressaltar que os templos “menores” (que possuem estruturas espaciais, tidas 

como pequenas para os padrões tradicionais) foram maioria, não só entre as analisadas, 

mas em grande parte das regiões periféricas de Duque de Caxias. Eles fazem parte da 

                                                           
427

 Os casos mais comuns são de problemas na saúde vocal, no qual a rouquidão de pastores e músicos foi 

visível nas igrejas analisadas. 
428

 Isto também pode ser visto na crescente opção por ouvir solitariamente, cada vez mais intensa a partir 

do uso do fone de ouvido, principalmente pelos jovens. 
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paisagem visual e sonora dos moradores do município e, na maioria das vezes são 

respeitados como instituições que não merecem críticas, principalmente por crianças e 

adolescentes
429

 e seus pastores valorizam bastante a parte musical. Contudo, alguns são 

bastante limitados no que diz respeito ao ensino de música e à reflexão sobre suas 

práticas sonoras, visto seus padrões de costumes da moral cristã, como vestimentas, 

estudo bíblico, ausência de “palavrões” ou gírias da moda, não são refletidos em suas 

práticas sonoras, que não levam em consideração o entorno. 

 Retomando ao censo realizado pelo TC, observou-se que apenas 19% dos 

colaboradores afirmaram ter conhecimento de algum caso de intolerância religiosa em 

Xerém. À medida que isto pode ser considerado um “bom” sinal para os participantes 

do grupo de estudos, também demonstra a limitação da percepção da população. Isto 

acontece porque a maioria é evangélica, sendo a que menos sofre com este tipo de 

afrontamento.
430

 Ao investigar os que responderam “sim”, verificou-se que muitos 

casos foram relatados, já que nesta terceira pergunta havia espaço para denúncia de 

incidentes de intolerância religiosa. 

 

 

Figura 13 – Casos de intolerância religiosa em Xerém 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

                                                           
429

 Realizo essa observação há alguns anos, pois, atuo como professor da educação básica na região. 
430

 Outra denúncia referente ao espaço escolar: “Deboches de símbolos católicos. Nas salas de Aula dos 

colégios públicos se impõe a oração protestante e o desprezo pelo símbolo católico. Os de denominação 

protestante em sua maioria ensinam seus seguidores e filhos a tirar pessoas das igrejas católicas de 

Xerém”. 

Sim 
19% 

Não 
81% 
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Um deles está relacionado ao término do carnaval que acontecia em um bairro
431

 

do distrito.
432

 Embora esta situação, não seja isolada - tem relação com outros fatores, 

como o discurso do prefeito sobre falta de verbas
433

 e reclamação dos moradores por 

causa da festa - ela também possui raízes religiosas. Além da denúncia anônima durante 

a pesquisa, o fato de ter sido substituído por um show gospel confirma a hipótese. 

A estratégia de substituir uma festa “profana” por uma “sagrada” é uma prática 

comum no Brasil, principalmente pelos grupos neopentecostais (MARIANO, 2014; 

SILVA; 2015; CUNHA, 2007) e esta estratégia ainda pode ser transferida para 

instituições, como apresenta Ricardo Mariano (2014), ao comentar a respeito da 

estratégia da IURD de comprar ou alugar cinemas e boates para transformar em igrejas. 

Entretanto, não se pode atribuir tais ações à maioria dos evangélicos de Xerém. Apesar 

de muitos não concordarem com algumas práticas religiosas existentes no distrito, ao 

mesmo tempo, abominam atitudes mais drásticas de intolerância. Mas o ato não nasce 

de repente, ele é fruto de um ódio alimentado, como apresentado por Mariano (2014) no 

primeiro capítulo desta dissertação.  

Durante a pesquisa de campo, também foram observadas manifestações públicas 

de origem africana. Estas podem ser resumidas em rodas de capoeira, normalmente em 

praças. Enquanto estes acontecimentos são tolerados, um simples “despacho”
434

 pode 

causar mais transtorno do que um trio elétrico apresentando um show cristão de quatro 

horas de duração. Candomblecistas do grupo de estudos TC afirmaram não concordar 

com a deposição de oferendas em locais públicos, como calçadas, cruzamentos ou 

jardins, uma vez que este ato vai de encontro à ação pregada, o respeito mútuo. Em 

consequência disto, foram observados alguns conflitos internos entre líderes de nações 

diferentes em Xerém. Sobre este assunto, o grupo entende que as “poluições” visuais e 

sonoras precisam ser esclarecidas visando uma maior justiça social. Portanto, a 

intolerância é essencialmente a expressão de uma “vontade de assegurar a coesão 

daquilo que é considerado como que saído de Si, idêntico a Si, que destrói tudo o que se 

opõe a essa proeminência absoluta” (ALMEIDA, 2007:171). Ou seja, a 

“incomplacência não pode ser considerada um simples acidente de percurso, existe uma 

                                                           
431

 Os últimos aconteceram nos anos de 2014 e 2015, na Praça da Mantiquira. 
432

 A denúncia continha o seguinte texto: “O fato de ter havido pressão religiosa para acabarem com o 

carnaval de rua que acabou sem substituído por show gospel” (FAIXA 26) 
433

 Outro evento tradicional (ocorria desde a década de 70) cancelado em Xerém foi o desfile de sete de 

setembro, que reunia todas as escolas do distrito e tinha presença massiva da população local. 
434

 No candomblé, a palavra só é usada no caso de padê, que não é feito em encruzilhada, mas, na porta 

da casa de candomblé. Com relação ao ebó, usa-se “levar o carrego do ebó”, cujo local deverá ser 

designado pelo jogo de búzios no mar, rio, mata, entre outros. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pad%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terreiro_(religi%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eb%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_de_b%C3%BAzios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata
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lógica da intolerância e ela serve aos interesses dos que se julgam ameaçados” 

(ALMEIDA, 2007: 171).  

Os limites entre a crítica negativa e a intolerância podem ser difíceis de serem 

classificados. O TC debateu de forma preliminar casos vivenciados que podem ser 

classificados, tanto como crítica, quanto intolerância, sendo que os mais citados foram 

acerca da violência acústica. 

 

Católico 1: Em Xerém existem exemplos de crítica religiosa ou 

intolerância? 

Católico 3: Outra coisa que eu tinha visto era a questão do som... (...) 

tem algumas igrejas que não tem essa preocupação de retrair o som, 

ou de isolar. Às vezes não tem uma condição financeira pra isolar o 

som, mas aí não tem - ou não quer ter - a percepção de que está 

incomodando a vizinhança. Isso eu também percebo em igrejas 

católicas, mas normalmente as igrejas católicas de Xerém são um 

pouco maiores, ou não tem aparelhagem suficiente para causar esse 

incômodo, então o som que é gerado não atrapalha tanto. Mas em dias 

de festa não [sic]. Aqui na matriz eu tenho isso como exemplo [sic], 

em dias de festa, a vizinhança toda escuta - querendo ou não - seja por 

fogos, som alto... 

Católico 1: Do portão da minha casa eu consigo ouvir o som da igreja. 

Eu moro perto, porém são uns 700 metros... 

Católico 4: Mas isso pra vocês motivaria uma intolerância? 

Católico 2: Não, mas é passível de crítica pra quem não tá a fim de 

ouvir aquilo ali. 

Católico 4: Mas aí é que entra a diferença entre a crítica da 

intolerância religiosa [sic], é isso que eu tô... 

Católico 3: Não, por isso que eu tô comentando [sic], isso é uma 

forma de violência pra mim. Mas assim... É muito comum hoje, assim 

como um carro comum correndo, esse negócio aqui [karaokê ao 

lado]...  

Católico 2: Sempre tem uma moto: “tatatatatatata”... (risos) 

Católico 1: Eu sei que estou sendo extremista, mas eu tô dizendo 

assim: infelizmente, ou felizmente, não sei... Já virou uma coisa do 

nosso cotidiano muito som, barulho (...). Mas eu acho um tipo de 

violência, que pode gerar intolerância ou não. 

Católico 4: Dez horas da noite gritando “vem irmão”... 

Católico 3: Fora quando é em praça pública [sic]. Na praça da 

Mantiquira, quase todo final de semana tem um evento ali [sic], 

evangélico né? 

Católico 1: É. Volta e meia tava tendo ali. Na praça da Vila mesmo. 

Só que tipo assim... O pessoal fez uma rodinha, pegava o violão sem 

som mesmo, voz e violão. Então eles ficavam ali. O espaço é público 

mesmo, é uma reunião deles. Então eu acredito que não incomodaria 

muito. Agora... Uma caixa de som apontada para uma casa, uma 

bateria... 

Católico 3: Isso [sobre volume alto] às vezes acaba sendo cultural de 

algumas igrejas evangélicas né? Cresceu naquele ambiente... 

Candomblecista 1: É, você percebe quando você vê um... Eu não  to 

falando um tipo de crítica nem intolerância não. É uma coisa tão 
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padronizada que você vê os evangélicos conversando que acontece 

isso (...). Parece que é necessidade de exibir a força. 

Católico 1: O que eu já vi que possa ser um ato de intolerância (...) 

Tipo assim... Eu tava na igreja evangélica por sinal e o som tava alto 

[sic]. Então o pastor falando... Mas é assim, aqui é a igreja e do lado 

tem uma casa atrás casa. O pessoal reclamava muito porque o som 

tava alto e ia até dez horas, onze horas e tal. Então um vizinho, 

reclamando, jogou uma pedra no telhado. Aí o pastor, ao invés de 

tomar uma posição sábia de sair... Ou ele abaixa ou ele conversa. Ele 

disse: “os inimigos querem me perturbar, vamos aumentar mais”. (...) 

pra mim foi um ato de intolerância mais dele do que das pessoas que 

atiraram a pedra (TC 27/8/2015). 

 

A partir do diálogo apresentado, é visível a tentativa dos participantes de 

distinguir intolerância de crítica. Embora este assunto ainda esteja em andamento, 

observou-se que intolerância religiosa poderia ser definida como alguma ação de ataque 

direto à prática religiosa alheia (como imposição de credo, violência verbal, depredação 

de símbolos religiosos e poluição sonora). Já a crítica seria uma forma de discriminação 

indireta (como por exemplo, comentários a respeito da prática religiosa alheia entre um 

líder religioso e adeptos a mesma religiosidade). Apesar da ênfase na paisagem sonora, 

qualquer situação pode ser relativizada, entretanto algumas atingem diretamente outras 

conjunturas religiosas, além de mesmo outros indivíduos sem vínculo com alguma 

entidade religiosa. 

Outra denúncia feita pelos moradores de Xerém corresponde ao costume que 

muitos cristãos possuem de demonizar as religiões de matriz africana.
435

 Ricardo 

Mariano (2014) enfatiza que um dos pilares do neopentecostalismo - analisado 

atualmente - é a Guerra Espiritual. Desde o cristianismo primitivo
436

 esta prática já era 

introduzida e no século XX e XXI a figura do “demônio” ganhou maior visibilidade, 

tornando-se objeto de grande interesse (e de manipulação) de lideranças religiosas em 

muitos cultos evangélicos.
437

 

A “nova guerra santa” retoma com força total a prática de transformar 

divindades das religiões adversárias em demônios, tal como era feito na Grécia e Roma 
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 Alguns relatos: violência verbal contra as religiões; Alegação que cultos afrodescendentes vão levar o 

praticante desta religião ao inferno; Comentários preconceituosos sobre religiões de origem africana; 

Evangélicos que pregam "heresia" dos cultos de raiz afro; eu estava no mercado e um se intitulando 

enviado de Deus disse gritando que eu era um cavalo do diabo!!!!; violência verbal contra muitas 

religiões principalmente das Religiões Afros; demonização das religiões afro e a imposição . 
436

 De acordo com Weber, “A nova de que Cristo rompeu o poder dos demônios pela força de sua 

inspiração e salvaria seus adeptos do poder deles constituía no cristianismo primitivo uma das mais 

destacadas e eficazes de suas promessas (Weber, 2005: 356) 
437

 Mariano aponta que “a teologia liberal católica e protestante histórica, simplesmente, evita o mundo 

demoníaco, ou menciona-o apenas como uma metáfora, um símbolo tradicional, uma abstração” 

(MARIANO, 2014: 110). 
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antiga (MARIANO, 2014). Esta citação constante ao diabo cria em muitos fiéis, tal 

como na Idade Média, um imaginário que incentiva a batalha contra qualquer prática 

que fuja aos padrões cristãos. Todavia, igrejas, como a IURD, que assumem uma 

posição de combate aberto contra religiões de matriz africana, e mesmo outros ramos do 

cristianismo (como o catolicismo), apropriam-se de artifícios destas mesmas práticas 

religiosas. Pedro Oro (2015) destaca o processo de aculturação feito pela IURD, 

considerando-a uma igreja religiofágica
438

 e macumbeira.
439

 

Alguns exemplos da “extensão” do trabalho acústico de algumas religiões 

pentecostais foram apresentados no capítulo anterior, como o caso da capoeira gospel. 

Entretanto, existe um segmento de composições, com ênfase nos corinhos de fogo, que 

intensificam o combate com outras religiões, na qual destaco dois temas corriqueiros: 

apologia da divisão e Guerra Espiritual. 

O primeiro tema é apresentado por canções com frases do tipo “Sentou na minha 

mesa depois me traiu...”, “O meu marido é bonito, mas é todo meu, se estás querendo 

um varão peça a Deus o seu" e “...pisa na farofa, chuta esse alguidar...”. Nestes 

fragmentos é visível, além da intolerância religiosa, a ênfase em conflitos cotidianos 

como estratégia para evangelizar. Soma-se a isso o fato de haver uma contextualização 

bastante específica da interpretação bíblica,
440

 o que não é exclusivo dos corinhos de 

fogo e é utilizado desde a institucionalização do cristianismo. 

A maioria dos convertidos ao protestantismo não esconde sua nova identidade, 

ao contrário, faz questão de assumi-la e, em muitos casos, deturpar a que frequentava 

anteriormente. Por ser um contexto religioso que depende muito de seus frequentadores, 

sendo, inclusive, organizada por “filiação”,
441

 este estímulo em difundir a nova opção 
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 Alguns exemplos da apropriação são apresentados por Mariano (2014): Objetos benzidos e correntes 

de oração. A IURD e IGD, mediante pagamento de ofertas estipuladas, distribuem aos fiéis, rosa, azeite 

do amor, perfume do amor, pó do amor, arruda e sal grosso. Outro ritual bastante conhecido é o do 

descarrego, além da utilização da Arruda, do fechamento do corpo e da corrente da mesa branca. 
439

 Em seu texto, a respeito da intolerância religiosa por parte da IURD no Rio Grande do Sul, Oro 

destaca dois pontos, que considera fundamentais para caracterizar esta denominação religiosa: “1 - 

Apropriação e atribuição de novos significados a elementos de crenças tomados de outras igrejas e 

religiões (igreja  religiofática); a amplificação desses elementos e de outros já existentes no campo 

religioso (igreja da exacerbação) 2 - A metamorfose dessa igreja sobretudo em determinados rituais, que 

ao invés de distanciá-la das religiões afro-brasileiras que combate, delas se aproxima (igreja 

macumbeira)” (ORO, 2015: 32). 
440

 Outros trechos de corinhos de fogo que seguem este padrão podem ser caracterizados por uma 

contextualização própria da interpretação bíblica: “Quebra tudo, quebra tudo Deus...”; “Pisa na cabeça da 

serpente...”; “Mas se você não adorar vai ser comido de bicho...”; “Vai descendo, vai descendo com o 

varão...”. 
441

 Muitas igrejas protestantes possuem fichas cadastrais de seus membros, o que auxilia no controle do 

dízimo, do auxílio espiritual ou mesmo da ajuda material às pessoas com dificuldades. No entanto, 
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religiosa perante a sociedade é encorajado a todo instante pelos líderes religiosos, que 

conseguem persuadir uma nova “ovelha” a ter autoconfiança e a não se sentir mais na 

posição de defesa, mas ataque, para isso, ele deve assumir-se inteiramente, não ter 

dúvidas de sua opção espiritual, mudar seus hábitos, compreender que virou um “novo 

homem”. Por isto, é necessário recorrer sempre à igreja, pois ela dará forças para o 

indivíduo “combater” as tentações mundanas, e viver os passos de Jesus Cristo, como 

observado na letra da canção “Vai ser comido de bicho”.
442

 

 

Um certo Herodes meu irmão, não quis adorar ao Senhor, 

Morreu comido de bicho, porque não glorificou. 

E hoje aqui nesta igreja, tem fogo poder e unção. 

Se não quer ser comido de bicho, marcha logo com o Varão. 

Mas se você não adorar vai ser comido de bicho (3x) 

E quem falar mal do pastor vai ser comido de bicho (3x) 

E quem não gosta de dar dízimo vai ser comido de bicho (3x) 

Um certo Herodes meu irmão, não quis adorar ao Senhor, 

Morreu comido de bicho, porque não glorificou. 

E hoje aqui nesta igreja, tem fogo poder e unção. 

Se não quer ser comido de bicho, marcha logo com o Varão 

Mas se você não adorar vai ser comido de bicho (3x) 

Quem não gosta da escola dominical vai ser comido de bicho (3x) 

Quem faz fofoca na igreja vai ser comido de bicho (3x) 

E quem põe gato no relógio vai ser comido de bicho (3x) 

E quem comprar cd pirata vai ser comido de bicho (3x) 

E quem assina o gato net vai ser comido de bicho (3x) 

Quem gosta de filme pornô vai ser comido de bicho (3x) 

Quem falar mal do irmão vai ser comido de bicho (3x) 

E quem cobiça as irmãs vai ser comido de bicho (3x) 

Quem compra e não quer pagar vai ser comido de bicho (3x) 

E quem fizer rebelião vai ser comido de bicho (FAIXA 27) 

 

 Para algumas denominações evangélicas adeptas à Teologia da Prosperidade, 

não seria pecado enriquecer através do trabalho honesto, pelo contrário, poderia ser 

considerado conquista importante, pois seus atos demonstrariam que ele é merecedor de 

riquezas, ainda neste mundo (MARIANO, 2014).  

Em referência à Guerra Espiritual, foram extraídos dois fragmentos de outros 

louvores: "Dá de bicudo na cara do cão...", "Puxa a barba do diabo, pisa na cabeça 

dele...". Estes trechos exemplificam a afirmação de Ricardo Mariano (2014) e das 

pessoas que se manifestaram através da pesquisa feita pelo grupo de estudos TC. Isso 

                                                                                                                                                                          
também pode ser considerada uma forma de controle da igreja, que, normalmente é bastante organizada 

estruturalmente e no trato com seus fieis. 
442

 Autor não encontrado. 
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demonstra a apropriação dos termos Deus e Diabo, por parte de setores pentecostais, 

sendo estes manipulados como “parceiros inseparáveis” (MARIANO, 2014). 

Este quadro não é exclusivo de Xerém, ele foi estudado por diversos autores em 

outros contextos, que mostraram dados concretos, como apresentado no censo do 

Instituto de Estudos da Religião (ISER) a respeito da realidade da região metropolitana 

do Rio de Janeiro. O resultado constatou que 89% dos evangélicos creem na existência 

de religiões demoníaca: kardecismo 88%, umbanda e candomblé 95% e catolicismo 

30% (FERNANDES; SANCHIS; VELHO; PIQUET; MARIZ; MAFRA, 1998). Outra 

conclusão oriunda de uma pesquisa acadêmica foi observada na Maré (RJ), em que 

Cambria (2012) registrou que a difusão maciça das igrejas evangélicas (especialmente, 

mas não exclusivamente, nas comunidades pobres) “tem representado (e continuam a 

representar) uma séria ameaça para as práticas culturais afro-brasileiros de todos os 

tipos” (CAMBRIA, 2012: 135).
443

 

No tocante à pesquisa feita pelo TC, outras formas de intolerância religiosa 

foram apontadas.
444

  

 

Exemplo 1: Sim, diversas vezes eu vi evangélicos ofenderem ou 

tentarem converter frequentadores de religiões de matriz africana. 

Algumas dessas situações foram constrangedoras e em locais com 

muita circulação de pessoas. 

 

Exemplo 2: Você só consegue alguma coisa se for da mesma religião. 

Por exemplo, emprego. Os comerciantes são na maioria evangélicos e 

só empregam quem é da mesma religião. 

 

Exemplo 3: Pastores iguais a faraós que se acham principais 

representantes de Deus. 

 

Estas afirmações expressas na realizada pesquisa evidenciam experiências reais 

de intolerância religiosa em Xerém, que por mais que não estejam ligadas à violência 

física (explícita), corroboram para a divisão da sociedade em segmentos religiosos, o 

que pode gerar um segregacionismo infrutífero para o respeito mútuo entre a população 

do 4° distrito.  

Em um dos encontros o visitante Elias Alexandre enfatizou suas vivências 

relacionadas à intolerância religiosa. Segundo ele, “o conhecimento faz você ser um 
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“has represented (and continue to represent) a serious threat to afro-Brazilian cultural practices of all 

kinds” (CAMBRIA, 2012: 135). 
444

 Embora a pesquisa tenha determinado quatro opções para o indivíduo escolher, havia um espaço com a 

descrição “outra”. 
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pouco mais flexível”. Ou seja, em concordância com o grupo de estudos, uma forma de 

se buscar justiça social e tolerância seria conhecendo a organização religiosa do outro. 

 

Elias Alexandre: Algumas coisas não concordo [sic]. Como 

quando estou andando com algum amigo evangélico e passa 

alguém com roupa do candomblé ou de alguma outra 

religião afro e eles falam bem baixinho: “tá repreendido em 

nome de Jesus”. Eu falo: “já pensou se discriminam você por 

estar andando com uma Bíblia debaixo do braço, e falam 

saravá, ou outra coisa? Você iria gostar?” (TC 18/6/2015). 

 

Como visto em outros momentos, relatos de perseguições por intolerância 

compõe a história do cristianismo, dado que, [o que pode ser verificado no próprio fato 

de que] enquanto o Império Romano não [o] oficializou como religião oficial, esta 

forma de violência era comum. Adicionalmente, no caso do protestantismo observa-se 

que (em grande parte de sua história), além de este segmento ter sido perseguido pela 

Igreja Católica na Europa durante a reforma, no Brasil só pôde ser praticado de forma 

aberta, em finais do século XIX.
445

  

Inúmeros casos de intolerância religiosa, não param de crescer no Brasil,
446

 

principalmente no Rio de Janeiro, visível em costumes que, podem parecer ingênuos, 

mas quando não combatidos em sua fase embrionária, geram incidentes maiores. 

 

Elias Alexandre: Por exemplo, quando você está numa roda 

de conversas e diz que é homossexual e o outro fala: “nada 

contra”. Ué! É necessário isso? Você já está demonstrando 

seu preconceito aí. Você não pode ter vergonha de andar 

com a Bíblia debaixo do braço, assim como não pode ter 

vergonha de andar de branco ou com abada e equeté. (...) 

seria muito estranho se o cara tá andando [sic] na rua e falar: 

“sou cristão”, e o outro dizer: “tá repreendido em nome do 

meu santo”... 

Candomblecista 1: Qualquer religião existe aquela coisa... O 

teu sagrado. Mas as pessoas tem que conhecer. Não tem que 

ficar relacionando o candomblé como religião do diabo, 

aquelas coisas... Mas também eu não tenho que ficar 

escondida porque eu sou (...). Todo mundo sabe que eu me 

assumo como candomblecista. E eu sou muito respeitada 

aqui (TC 18/6/2015). 
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 O diálogo inter-religioso não ser novidade no Brasil, ele já ocorre há algum tempo, curiosamente por 

iniciativa de quem o mais reprimiu antes da década de 1960: a Igreja Católica.  
446

 Com relação a outros casos no Brasil e na América Latina, principalmente causados por pentecostais 

ver: SILVA (2007) e MARIANO (1999). 
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Acerca do repertório que denúncia alguns casos supracitados, na tentativa de 

combater a intolerância religiosa, foi explorada a música “Guerra Santa”,
447

 analisada 

pelo TC em um dos encontros. 

 

Ele diz que tem, que tem como abrir o portão do céu 

ele promete a salvação 

ele chuta a imagem da santa, fica louco-pinel 

mas não rasga dinheiro, não 

Ele diz que faz, que faz tudo isso em nome de Deus 

como um Papa na inquisição 

nem se lembra do horror da noite de São Bartolomeu 

não, não lembra de nada não.  

Não lembra de nada, é louco, mas não rasga dinheiro 

promete a mansão no paraíso contanto, que você pague primeiro 

que você primeiro pague dinheiro dê sua doação, e entre no céu 

levado pelo bom ladrão 

Ele pensa que faz do amor sua profissão de fé 

só que faz da fé profissão, aliás em matéria de vender paz, amor e axé 

ele não está sozinho não 

Eu até compreendo os salvadores profissionais sua feira de ilusões 

só que o bom barraqueiro que quer vender seu peixe em paz 

deixa o outro vender limões 

Um vende limões, o outro vende o peixe que quer 

o nome de Deus pode ser Oxalá, Jeová, Tupã, Jesus, Maomé 

Maomé, Jesus, Tupã, Jeová, Oxalá e tantos mais 

sons diferentes, sim, para sonhos iguais (FAIXA 28) 

 

Ao exibir um ataque direto aos “vendedores de vagas no céu” e aos líderes 

religiosos, que tem como pauta principal difamar outras religiões, Gilberto Gil afirma 

que, como no período da inquisição, atualmente existem casos de tribunais eclesiásticos 

que julgam “heresias” cometidas, mesmo dentro de um Estado laico. Reforçando o texto 

anterior, não se pode deixar influenciar apenas pelo discurso midiático, que, em muitos 

casos aponta que a intolerância existe somente entre grupos extremistas 

(fundamentalistas) (SILVA; RIBEIRO, 2007).  

Foi possível observar no cotidiano de Xerém (e a partir de alguns depoimentos), 

atos de repúdio ao segmento religioso do outro. Durante o censo, os mais significativos 

foram de grupos específicos de evangélicos. Um dos motivos para a construção destes 

dados, diz respeito ao semelhante processo de institucionalização, pelo qual a Igreja 

Católica passou. Ou seja, conforme “bancada evangélica”
448

 cresce, o Brasil passa a ser 

representado por membros ligados às mesmas entidades, que divulgam algumas destas 
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 Composição: Gilberto Gil. 
448

 Termo referente aos parlamentares que se proclamam evangélicos e apresentam propostas de acordo 

com a ética protestante. Além disso, muitos abusam do poder a fim de divulgar suas igrejas. 
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ideias supracitadas. Mas os parlamentares evangélicos não são eleitos por acaso, o povo 

os coloca na posição que estão. Os dados de 2006 mostram que, dos 482 parlamentares 

da Câmara dos Deputados, 31 são evangélicos (GONZATO, 2016). Ainda que sejam 

minoria, por que causam tanto alarde? 

As respostas podem ser encontradas em novas propostas que beneficiam seus 

seguidores protestantes, e em antigas, muitas delas arquivadas durante décadas, já que 

existem muitas alianças entre políticos evangélicos com “não evangélicos” que foram 

eleitos majoritariamente pela população evangélica (PIERUCCI, 1989; MARIANO e 

PIERUCCI, 1992). 

Por outro lado, observa-se que outra estratégia desenvolvida pelo grupo TC, a 

partir de ideias surgidas nos encontros, foi alcançar a intolerância não somente pelas 

singularidades, mas, também, pelas semelhanças. Durante as apresentações dos roteiros 

dos ritos, observou-se que estes possuem estruturas bem distintas, porém, também 

foram encontradas congruências, como resumido na proposição de Pedro Tiago. Ao 

apresentar seus estudos sobre a filósofa Edith Stein,
449

 ele ressaltou que a ideia de 

“transcendentalidade” é confrontada pela imagem de Deus no próximo (STEIN, 2011), 

deste modo, “se percebe Deus no outro e não de forma apenas transcendental”. 
450

 

Assim, pode-se constatar que grande parte das entidades religiosas caminha em busca 

da felicidade plena. 

Um caso parecido foi citado em encontros anteriores, quando foi levantada a 

questão das formas de atuação e onipresença do Espírito Santo na visão do cristianismo. 

Ou seja, se o Espírito Santo está em toda parte, por que não está em um terreiro? Ou 

algum cristão tem a pretensão de cometer um dos maiores pecados que é limitar a 

atuação do Espírito Santo? 

 Assim como foram apresentados inúmeros casos de intolerância religiosa em 

Xerém e em outros locais, também foram construídas tentativas de eliminá-los. Seja 

através de passeatas, criação de organizações em prol do diálogo inter-religioso, 

congressos sobre o mesmo tema, eventos ecumênicos, debates, pesquisas acadêmicas, 

obras de caridade que não se prendem a uma classificação religiosa específica ou 

através do diálogo sonoro, como é o caso do TC. 
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 Judia, nascida em 1981, Stein foi filósofa e teóloga na Alemanha. Foi a segunda mulher alemã a 

defender uma tese de doutorado em filosofia. Converteu-se ao catolicismo, tornando-se carmelita 

descalça. Sua obra mais importante foi A ciência da Cruz. 
450

 Entrevista concedida por Pedro Tiago ao TC em setembro de 2015. 
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É possível criar um ambiente favorável ao diálogo em situações do cotidiano. 

Padre Lucio apresenta uma reflexão que exemplifica esta situação. No contexto de uma 

universidade católica em que estuda (PUC), cuja maioria dos alunos do seu grupo de 

mestrandos são evangélicos. Para ele, esta situação pode enriquecer o aprendizado, 

porque os debates não são construídos a partir de uma (1) doutrina específica, mas de 

diversas correntes cristãs. Ou seja, o conflito no campo das ideias também pode ser 

utilizado como combate à intolerância, já que ele intensifica o diálogo e, por vezes, 

torna-se necessário “medir as palavras”, para que possíveis ofensas não destruam o 

processo de respeito mútuo. 

 

Pe. Lucio: Coisa mais vergonhosa pra mim [que] estou concluindo 

meu mestrado em liturgia bíblica na PUC. A PUC que é faculdade 

católica. Na minha turma, somos seis: um padre católico e cinco 

pastores. Dois batistas, um luterano e dois (...) adventistas, estudando 

na faculdade católica. O diretor, o meu, morre de vergonha, porque 

fala: “gente, o que a gente tá combinando? O que a gente tá 

fazendo?”. Não é questão de dizer... Porque é até interessante dizer a 

experiência que tô fazendo [sic] é que diante da sagrada escritura não 

tem mais diferenças. Nós que criamos as diferenças. Mas assim... 

Voltando pra nós, aquilo que nós precisamos recuperar, pelo menos 

dentro da Igreja Católica, é divulgar a consciência de que a 

diversidade que nos divide (...) foi criada por Deus (...) por que? 

Porque eu preciso me sentir necessitado, porque eu não tenho tudo, eu 

falo que o outro é diferente, isso é simbólico de oportunidade pra ele. 

Tipo quando falam “Homem e mulher são iguais”. Da última vez eu 

falei assim: “sinto muito, mas depende do jeito que você vai analisar, 

porque se eu souber que minha esposa é igual a mim não vai ter graça 

nenhuma se eu casar com ela”. Porque se eu já tenho as minhas 

limitações eu preciso de uma pessoa que seja diferente de mim, que 

me ajude a crescer. Então qual que é o proveito? Dignidade é a 

mesma, é igual a dignidade. Portanto, até mesmo da questão do 

diálogo inter-religioso dentro da igreja, infelizmente não tá andando, 

porque nós - dentro da igreja - não estamos acreditando. Isso é [tema] 

transversal. Às vezes falando com alguns pastores amigos meus eu 

vejo isso. Eu fico tranquilo, a gente que pensa: “ah na igreja tal é 

isso”. Quando você encontra pastores, (...) tem um pastor aqui da 

igreja batista gente fina, aquele outro da Vila São Luís... A gente se 

encontra às vezes, batendo um papo por aí. E é uma coisa, porque o 

ser humano tem certas categorias como esta, que é o que estamos 

tratando aqui, que muda o coração, a atitude (TC, 16/4/2015). 

  

Embora nenhum ser humano seja igual, o padre, ao valorizar a diferença entre 

religião e sexo, apresenta uma análise na qual o ambiente diverso é propício para um 

aprendizado mais amplo. Esta apresentação mostra que, quando o indivíduo sai da 

“zona de conforto”, do aprisionamento ideológico, cuja fé é pautada no 



257 
 

 
 

fundamentalismo,
451

 ele descobre que não é necessário pensar apenas como o outro. 

Pelo contrário, o contato com o diferente pode reforçar seu ideal. Ademais, ajuda a 

entender melhor o do próximo, bem como foi frisado por Pedro Tiago.  

Mesmo que o grupo tenha comentado sobre ateísmo apenas uma vez, o assunto 

ganhou certa atenção durante a visita do seminarista que, baseado no pensamento de 

Edit Stein (para quem Deus é o outro), foi persuadido a respeito do indivíduo incrédulo: 

se ele não acredita em Deus como pode ver deus no próximo? A análise feita por Pedro 

Tiago, concluiu que aquele que é ateu já tem seu “Deus”. Para o ateu o amor não é 

Deus, mas sim o humano. Partindo deste princípio, verifica-se o que já foi apresentado 

no capítulo anterior, quando constatado que entender a si mesmo e ao próximo é uma 

das premissas para que haja conexão entre os indivíduos e o sobrenatural. Entretanto, 

para que isso ocorra é necessário certo desprendimento do que se considera verdade 

absoluta. Um exemplo de estudo pautado na reconciliação por meio da música, foi 

apresentado pela colombiana Maria Elisa Pinto García (2014) que, através da 

compreensão do repertório musical composto por vítimas de uma guerra, observou que 

as canções coletadas podem servir como documento histórico que auxiliam no 

entendimento mútuo. Dependendo da interpretação, podem incitar vingança e reforçar o 

sentimento de desconfiança, ampliando a rivalidade de ambos os lados. Segundo a 

autora, 

 

vítimas colombianas consideram que a música se destaca pela sua 

expressão emocional. (...) Não apenas uma cura e catarse que lhes 

permite remover emoções fortes ou violentas que resultaram de 

experiências traumáticas, mas também é um veículo através do qual as 

vítimas alcançam as pessoas de uma forma racional e emocional. 

Além disso, a música é um meio adequado para expressar queixas e 

aumentar a conscientização sobre as injustiças (GARCÍA, 2014: 

39).
452

 

                                                           
451

 De acordo com Mendonça (2005), o fundamentalismo surgiu como reação direta à acolhida que o 

liberalismo dava aos preceitos e métodos da ciência moderna, principalmente à influência crescente do 

evolucionismo. Segundo o autor, “o fundamentalismo se define pela defesa da ortodoxia protestante a 

respeito da Bíblia como infalível e acima de qualquer reinterpretação que parta da ciência moderna, 

principalmente do evolucionismo” (MENDONÇA, 2005: 58). Entretanto, vale frisar que este termo não 

ficou restrito ao plano das ideias, institucionalizando-se “como movimento internacional após a Segunda 

Guerra Mundial com a fundação do Conselho Internacional de Igrejas Cristãs, em 1948, em Amsterdã, 

sob a liderança do pastor presbiteriano norte-americano Carl McIntire (1906-2002). Voltando-se princi-

palmente contra o movimento ecumênico, que também se institucionalizava, o ICCC (International 

Council of Christian Churches), pela voz de seu fundador, chamado pelos seus adversários de “apóstolo 

da discórdia”, promoveu crises internas nas igrejas” (MENDONÇA, 2005: 58). 
452

 “Colombian victims consider that music stands out for its emotional expression. (…) not only a 

healing and cathartic experience that allows them to remove strong or violent emotions stemmed from 

traumatic experiences, but it is also a vehicle through which victims reach people in a rational and 
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A colocação de García demonstra que a música pode servir como instrumento 

para a harmonia entre setores da sociedade e que existem diversas formas de 

manipulação. Uma delas é a compreensão de que não existe “purismo”, principalmente 

quando o assunto é música religiosa. Por mais “tradicional” que pareça, o repertório 

religioso brasileiro é composto por uma mistura de elementos, embora não seja aceito 

por muitos. 

Um exemplo é a música gospel, fruto da diáspora musical africana que, através 

dos escravos, formou-se nos Estados Unidos. Porém, alguns princípios da música 

religiosa também se confundem com os da secular e, por vezes ajuda em sua construção.  

 

Pe Lucio: Em alguns cantos aqui no Brasil, por exemplo, que foram 

construídos em cima de ritmos típicos do Brasil - o samba, o forró, 

coisas típicas mesmo, bossa nova - e isso não cria na cabeça da gente, 

das pessoas pelo menos e geralmente nunca criou problemas. Tá 

criando agora [sic], por que? Parece que está voltando uma onda de 

querer distinguir aquilo que faz parte do mundo. Tem essa coisa 

agora... Antigamente diziam: “tá escrito na Bíblia que nós estamos no 

mundo, mas não somos do mundo” (...). Hoje em dia, pelo menos na 

nossa igreja - não sei nas demais - acho que não houve uma época em 

que tivesse um número tão pequeno de pessoas correndo atrás de 

estudo da Bíblia. (TC, 16/4/2015) 

 

Ao relatar sobre o pouco interesse de muitos católicos em estudar 

profundamente seu livro sagrado, Padre Lucio apresenta que diversas canções católicas 

foram compostas, tendo como estilos, gêneros musicais típicos do Brasil, como o 

samba, forró e bossa-nova, como atesta Cunha (2007) a respeito do hibridismo exercido 

pela “explosão gospel” e pelas diretrizes da CNBB apresentadas anteriormente. Do 

mesmo modo, o ogã, apresenta alguns ritmos e instrumentações brasileiras (inclusive 

utilizados em músicas cristãs) baseadas na música africana.
453

  

 

Ogã: Os instrumentos vieram com os africanos. Houve algumas 

modificações. O ritmo do candomblé muitas vezes é aproveitado em 

outros segmentos, samba, no jongo, tambor de crioula, e os 

instrumentos também foram se modernizando, é claro, nós não 

usamos esses instrumentos no candomblé, mas são instrumentos que 

são oriundos (TC, 15/10/2015). 

 

                                                                                                                                                                          
emotional way. In addition, music is a suitable means to express grievances and raise awareness about 

injustices” (GARCÍA, 2014: 39). 
453

 Sobre ritmos específicos do candomblé, ver Cardoso (2006) e Lühning (1990). 
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Ao discursar, o músico candomblecista utilizou o repique de anel
454

 para 

demonstrar a semelhança entre o samba e alguns ritmos do candomblé. A partir disto, 

ele abriu espaço para uma reflexão iniciada pelo grupo em agosto de 2015, momento em 

que visitamos a casa de uma participante candomblecista e ela nos apresentou o 

xequerê. Neste dia, propusemos estudar a história dos instrumentos e suas formas de 

utilização nas práticas religiosas, todavia, esta etapa não foi levada adiante. 

 As elocuções do ogã a respeito da música brasileira e sua relação com o universo 

acústico do candomblé revela a importância dada às derivações desta prática religiosa 

no campo musical brasileiro. No entanto, como observado nos relatos de muitos 

moradores de Xerém, esta parte da “autoria” não é creditada, fazendo com que as 

entidades religiosas afro-brasileiras sejam tratadas como marginais e ilegais por muitos 

cristãos e estimulem-se movimentos separatistas. Seja em forma de combate ou através 

do isolamento e repulsa, a tendência é a categorização por meio de juízo de valor. Isto é, 

um sentimento de que formas de religiosidades diferentes não podem conviver 

próximas, harmonicamente. 

 Atitudes que estimulam o diálogo, como no caso do TC, podem estar de acordo 

com muitos pressupostos cristãos e espíritas. O amor ao próximo, uma das premissas 

bíblicas, a caridade, pedra fundamental do kardecismo e umbanda, e valorização do ser 

humano integrante de um sistema muito mais complexo que é a natureza 

(candomblecismo), só pode ser desenvolvida quando não há intolerâncias. Porém, o que 

o grupo de estudos tem feito para transformar esta realidade para além dos muros de seu 

local de encontro? 

Embora as práticas apresentadas no terceiro capítulo sejam significativas para 

quem representa o TC, ainda não contemplam grande parte da sociedade de Xerém. 

Mesmo que o diálogo com a população local esteja em andamento (inicial), é necessário 

expandir. Contudo, esta etapa é feita com cautela, já que o grupo entende que é 

necessário um núcleo resistente e com objetivos definidos para que - de forma gradual e 

cuidadosa – aja com os segmentos religiosos presentes na região. Entretanto, algumas 

ações já foram esboçadas e outras colocadas em prática, como será observado no 

próximo tópico. 

 

3.4 Novos apontamentos 

                                                           
454

 Parecido com o Caxambu (Candongueiro), muito usado nas rodas de jongo e de samba (tambor de 

formato cônico com pele de couro), o Repique de anel, além de ser tocado com as mãos e um anel, é feito 

de metal e couro (ou nylon). 
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A fim de responder a pergunta proposta no fim da seção anterior, esta parte da 

dissertação destina-se a apresentar de maneira resumida alguns debates/práticas que 

estão em andamento, desdobramentos da pesquisa-ação e algumas atividades propostas 

para o ano de 2016. Foram selecionados cinco tópicos, exibidos de forma descritiva, 

uma vez que suas ações ainda não foram fruto de reflexão do grupo. Entretanto, há 

algumas considerações a pontuar.  

 Evento externo: O diálogo inter-religioso em Xerém 

 Mapeamento dos templos religiosos 

 Memória católica de Xerém 

 Estudo das transcrições 

 Artigos independentes 

Um projeto que começou a ser formulado no final de 2015, a fim de que os 

debates travados no grupo tornassem públicos, foi uma série de palestras feitas, 

inicialmente, por líderes de diferentes práticas religiosas. Intitulado O diálogo inter-

religioso em Xerém, esta proposta já está estruturada e com data e local definidos para a 

realização. 

 Em compatibilidade com o planejamento, sua primeira edição contará com uma 

manhã de apresentações a respeito da formação da criança na religião. A partir das 

ideias propostas pelos convidados, após um café da manhã comunitário, o evento será 

dividido em palestras explicativas (15 minutos para cada), na qual, cada líder religioso 

explicará o tema proposto (A formação da criança na religião) a partir do ponto de vista 

de seu enquadramento religioso. 

Há muito tempo o grupo tinha interesse em realizar um evento que ultrapassasse 

as barreiras do local de encontros, mas as circunstâncias não permitiram. Enfim, ao final 

de 2015 a esquematização da proposta findou-se. Até o momento foi confirmada a 

presença de um padre (reitor do seminário de formação de sacerdotes de Duque de 

Caxias e São João de Meriti, que tem sua sede em Xerém), um pastor da igreja 

Presbiteriana, uma diaconisa do Ministério Sheiknah (coordenadora do seminário desta 

igreja e pedagoga), um integrante da nação Ketu (convidado de outro local, Ilha do 

Governador – RJ) e uma representante da umbanda de Xerém. 

O Mapeamento dos templos religiosos é um processo que ainda está em 

andamento. A proposta foi promovida por três participantes do TC, todavia, ainda não 
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faz parte da pauta do grupo, podendo ser definido como uma pesquisa à parte. Até o 

momento foram catalogados apenas os templos cristãos, pela facilidade de identificação 

e porque não é necessário ter acesso ao interior para saber qual denominação representa. 

Embora o objetivo seja travar comunicação com todos, foi acordado que antes 

deveríamos ter conhecimento de quais correntes existem em Xerém, pois facilitaria o 

contato posterior, já que nem todos os participantes dedicam tempo integral a esta 

atividade. Portanto, foram listados os nomes e filiações (quando apresentadas), 

endereços e pontos de referência. Além disso, estão sendo editadas as fotografias das 

fachadas e os pontos de localização no GPS. 

Até o presente momento foram catalogadas 112 instituições cristãs
455

 no 4° 

distrito de Xerém.
456

 Estas foram divididas na seguinte ordem: Evangélicas, 

pertencentes a uma corrente maior,
457

 e independentes (ou que possuem apenas uma 

representante em Xerém) e Católicas (Ver tabela 2 em anexos, p. 289).
458

 

O terceiro aspecto apresentado nesta seção relaciona-se a outra pesquisa 

independente, intitulada Memória católica de Xerém. A partir da leitura de um 

livro/documento a respeito do jubileu de prata da Diocese de Duque de Caxias e São 

João de Meriti (MATTOS, 2006), foi observado que, embora esta obra proporcionasse 

grande contribuição à literatura sobre o catolicismo na Baixada Fluminense, ainda 

haviam lacunas a ser preenchidas. Estes espaços percebidos pelos católicos do TC 

referiam-se à memória de algumas comunidades, que, apesar da detalhada exploração 

que receberam (com relação a datas de fundação, localização e um ou dois parágrafos a 

respeito de seu início), ainda poderia ser complementada por investigações mais 

aprofundadas. 

Em meados de 2015, os católicos citados estruturaram um acervo a respeito da 

história das comunidades existentes na paróquia Nossa Senhora das Graças (Xerém). A 

                                                           
455

 A segunda etapa do projeto pretende realizar visitas às casas de umbanda e candomblé da região, uma 

vez que o centro espírita kardecista e o terreiro de quimbanda (só existem estes em Xerém) já dialogam 

com o grupo de estudos. A participante candomblecista aceitou contribuir, se prontificando a investigar 

estes espaços religiosos. Sua participação é fundamental neste processo, já que ela pode direcionar os 

limites da pesquisa, para que as questões ética e funcional não sejam negligenciadas. 
456

 Ainda faltam mapear 5 bairros do distrito. 
457

 Neste grupo também estão contidas denominações para eclesiásticas. De acordo com Cunha (2007) 

existem grupos que “a rigor, não são considerados protestantes pelos estudiosos do assunto, embora 

aceitos, no censo comum, como tais” (CUNHA, 2007: 15). São as Igrejas dos Santos dos Últimos Dias 

(Mórmons), Adventistas e as Testemunhas de Jeová. O principal traço em comum é o fato de serem 

originários dos Estados Unidos, como fruto de experiências místicas de seus líderes. Em Xerém 

observou-se representantes das duas denominações. 
458

 Enquanto não entramos em contato direto, as igrejas que não apresentavam nomes em suas fachadas 

foram catalogadas pelo seu endereço ou ponto de referência. 
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partir de entrevistas direcionadas aos membros mais antigos de algumas igrejas, da 

organização de fotografias de eventos, da edição das filmagens e da catalogação de 

outros materiais considerados importantes, como livros de canto, instrumentos e roupas 

o projeto foi gerado. Em oito meses de trabalho houve diversas dificuldades que 

atrasaram o processo, dentre as quais a mais prejudicial foi análise do material em 

conjunto e as transcrições, já que necessitavam de maior disponibilidade de tempo e 

comprometimento de todos. 

 Atualmente o projeto conta com cinco voluntários. Três do TC e dois de 

diferentes comunidades católicas de Xerém. Até o momento oito pessoas colaboraram 

com depoimentos, entre membros e sacerdotes. Além disso, foram colhidos materiais de 

quatro comunidades, das quais três, das oito entrevistas, foram transcritas e estão sendo 

analisadas, a fim de promover a organização de reflexões a respeito destas falas. 

 Este projeto incentivou-me a propor que nossas ideias verbalizadas servissem 

como material de estudo em 2016. Como eu havia transcrito
459

 aproximadamente 80% 

dos encontros poderíamos aproveitar e dar continuidade a essa prática, a fim de que as 

reflexões fossem aprofundadas e reinterpretadas e para que algumas possíveis lacunas 

fossem preenchidas. Assim, foi redigido um texto de 250 páginas, em formato de 

diálogo. Um dos objetivos é, a partir deste material, organizar textos reflexivos e rever 

temas à luz de outras literaturas. 

Por fim, destaca-se a apresentação de dois participantes do grupo de estudos no 

2° Simpósio Sudeste da Associação Brasileira de História das Religiões
460

 e na 9° 

Jornada de Alunos do Programa de Pós Graduação em Antropologia da Universidade 

Federal Fluminense.
461

 Com base nas reflexões do grupo TC sobre intolerância religiosa 

foram desenvolvidas algumas observações de segunda ordem. Esta comunicação 

fundamentou-se na apresentação da forma como ocorre a pesquisa-ação no grupo de 

estudos e nas atividades a respeito da análise dos repertórios sobre “oferta” e 

“agradecimento”, além do forró, como tema transversal entre as religiões. Ademais, 

discutiu a diferença, na visão do grupo, sobre crítica e intolerância, aliando a discussão 

com parte da literatura acadêmica.  

                                                           
459

 Estas transcrições resumiram-se a verbalizações dos membros. Com relação à parte musical, apenas 

houve reflexões secundárias, como as apresentadas nesta dissertação. Todavia, parte do workshop do ogã 

(os toques apresentados), foi transcrito para a partitura. 
460

 O evento ocorreu na PUC de São Paulo (SP) e teve como tema, Gênero e Religião: Violência 

fundamentalismos e política. Disponível em http://www.abhrsudeste.org.br/#!gts/cz5i 
461

 O evento ocorreu em Niterói (RJ) e teve como tema, Antropologia(s), saberes em diálogo. Disponível 

em <http://jornadappga2015.weebly.com> 
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Portanto, observou-se que, mesmo se tratando de propostas introdutórias, o TC 

tem desenvolvido ações que vão de encontro ao isolamento denominacional que vem se 

estruturando em Xerém, no qual praticantes de algumas conjunturas religiosas não 

conseguem conviver com o diferente. 
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CONCLUSÕES  

 

A partir do estudo interdisciplinar, dentro do qual foi desenvolvida esta análise 

etnomusicológica, buscou-se compreender como as reflexões que afloraram no grupo de 

estudos Templo Cultural podem ser relevantes para o contexto social de Xerém. Além 

disso, optou-se por demonstrar possibilidades de diálogo com o meio acadêmico. 

Embora a temática investigada fosse concernente ao campo da música e do diálogo 

inter-religioso, alguns debates secundários emergiram. 

Por se tratar de uma pesquisa-ação participativa, é necessário lembrar que este 

trabalho faz parte (é apenas um recorte) de um processo mais longo e inconcluso. 

Mesmo que as análises finais tenham recebido minha assinatura, são resultados de uma 

construção coletiva, respeitando as opiniões dos componentes do grupo e de outros 

interlocutores. Além da colaboração do TC e de meu orientador, houve diversos agentes 

que auxiliaram para o aprofundamento de questões, aparentemente, banais para eles, já 

que às vivenciam no cotidiano, mas que são de extrema importância quando colocadas 

em um debate público. 

Assemelhando-se ao pensamento de Desroche (2006), observou-se que o 

conteúdo exposto englobou duas partes do processo de pesquisa-ação: a explicação e a 

implicação.
462

 Além disso, os assuntos abordados podem contribuir para outra parte 

importante deste desenvolvimento, a aplicação. Ademais, este estudo não foi pautado 

em um trabalho de campo que contemplasse o recolhimento de dados de maneira pré-

determinada, como um processo unidirecional, ele demonstrou que a etnografia pode ser 

fruto de “encontros epistêmicos” (SALGADO; ERTHAL; PERES; GANC; 

GREGORY, 2014).  

Este estudo não foi pautado em um trabalho de campo que contemplasse o 

recolhimento de dados de maneira pré-determinada. Como um processo unidirecional, 

ele demonstrou que a etnografia pode ser fruto de “encontros epistêmicos” que tenham 

como princípios procedimentos de intercâmbio e aprendizagem mútua, desenvolvidos a 

partir do encontro entre formas distintas de conhecimentos e percepções, como propõe 

Lucas (1990). 

                                                           
462

 Na perspectiva de Desroche (2006) a pesquisa encaminha-se a partir do conjunto de três aspectos: 

explicação, finalidade da investigação científica; aplicação resolução de problemas da sociedade e 

implicação relacionamentos entre pesquisadores e atores. 
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Duas categorias foram criadas (fora do TC), a fim de auxiliar no entendimento 

de algumas questões pertinentes durante os debates apresentados. Foram elas: o diálogo 

sonoro e a violência acústica. O termo diálogo sonoro foi sugerido com o intuito de 

denominar a forma de diálogo que ocorreu nos primeiros encontros do grupo de estudos 

- de maneira “musical/dialógica” – e reforçar que o diálogo travado neste ambiente não 

foi manifestado apenas pela verbalização das ideias, mas, de uma forma “musical”, mais 

ampla de seu contexto acústico. Este teve apoio nas classificações apresentadas por 

Araújo (trabalho acústico e práxis sonora) e por Schafer (paisagem sonora). 

A noção de violência acústica foi constituída para dar suporte ao que o grupo 

considera poluição sonora (SCHAFER, 1991). Este termo foi relativizado, pois não se 

adéqua ao contexto de Xerém. Durante as análises das transcrições, observei que o que 

os participantes do TC consideravam poluição sonora fazia parte de uma forma de 

violência além da questão sonora. Para tanto, foi necessária uma conexão com a noção 

de trabalho acústico proposta por Araujo (1992), que propiciou a conclusão de que no 

contexto analisado, a violência simbólica (BOURDIEU, 2004) é manifestada de 

diferentes formas, e quando está relacionada à intolerância religiosa, também pode ter a 

situação acústica como ferramenta para agressão. 

Foram necessárias análises secundárias, que tiveram como instrumentos 

importantes a internet (pesquisa de títulos e vídeos no YouTube) e conversas com 

indivíduos ligados à diferentes contextos religiosos de Duque de Caxias, visitas a campo 

(fotografias, filmagens, gravações sonoras) e transcrições. Estas tiveram muito valor, 

pois ocorreram simultaneamente à escrita, fato que, se por um lado dificultou o processo 

de conclusão, em contrapartida, contribuiu para que o produto final contemplasse mais 

detalhes etnográficos. 

Alguns conteúdos abordados tiveram pouco interesse por parte da academia até 

o momento da conclusão deste trabalho. É o caso do contexto sócio-religioso de Xerém, 

do testemunho (via comercial de TV da IURD), da oportunidade (como a música é 

utilizada neste momento), e da utilização do pandeiro em igrejas pentecostais. Assim, 

alguns destes pontos poderão ser aprofundados em estudos posteriores. Sobre o 

primeiro item citado, salienta-se que um trabalho voltado para a área de história está em 

andamento. Existem alguns neste sentido, mas é notório que as pesquisas carecem de 

maior aprofundamento teórico. Além disso, percebeu-se necessário um estudo de campo 

mais detalhado com relação ao tema.  
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A respeito da utilização do pandeiro nas igrejas pentecostais, aponta-se que este 

estudo - apresentado como auxiliar para se entender o comportamento acústico/social de 

uma região, embora privilegiasse um instrumento de percussão – confirmou conclusões 

de outros autores que investigam a música evangélica (mesmo que de forma indireta) no 

Brasil (como por exemplo, MENDONÇA, 2009; BAGGIO, 2005; CUNHA, 2007; 

MARIANO, 2014; ALBUQUERQUE JUNIOR, 2014): com destaque para sua 

característica diversa e contraditória. Principalmente por causa das diferentes 

ramificações percebidas, dentre as quais, algumas ainda preservam costumes similares 

aos dos primeiros cristãos. Isto demonstra que a conjuntura local pode ter influência 

direta sobre muitas práticas, adaptando-as através do hibridismo, como observado no 

caso do pentecostalismo brasileiro.  

Todavia, algumas singularidades puderam ser encontradas dentro do presente 

recorte. Partindo da classificação de Cunha (2007) – artistas e ministérios – e da 

etnografia em Xerém, foi proposta uma terceira categoria, que pode auxiliar em estudos 

sobre outras conjunturas. Ou seja, entendeu-se a necessidade de adequar os pandeiristas 

das igrejas analisadas dentro de outro conjunto, denominado “músicos apoiadores”. Este 

exibiu as seguintes particularidades: 1 – os músicos não estão no mercado fonográfico; 

2 – não fazem parte de nenhum grupo “fixo” da igreja; 3 – são presenças constantes em 

cultos dominicais e semanais. Esta classificação não contempla somente os pandeiristas, 

uma vez que muitos violonistas, por exemplo, reforçaram este quadro. Ademais, outro 

dado pertinente foi constatado: a maior parte dos músicos apoiadores é formada por 

membros da terceira idade. 

A partir das reflexões geradas pelo TC, outras conclusões também vieram à tona, 

relacionadas, principalmente, à(s): 

 Instrumentações. 

 Interpretações distintas de personagens e símbolos.  

 Macumba. 

 Hierarquia dos temas. 

 Debate sobre música sacra e profana.   

 Desdobramentos com relação ao hibridismo. 

 Intolerância religiosa. 

No momento em que componentes de religiosidades afro-brasileiras afirmaram 

que é raro utilizarem “outros instrumentos” (que não os de costume), o tema a respeito 
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da tradição foi enaltecido. Mesmo com os sincretismos envolvidos, foi válida a 

constatação de que muitas religiões afro-brasileiras demonstram maior preocupação 

com uma organização instrumental e um repertório fixo, diferenciando-se de muitas 

conjunturas cristãs, que, em sua maioria, revelaram maior liberdade nestes mesmos dois 

parâmetros. 

Durante a análise dos repertórios, vale considerar que muitas das músicas 

interpretadas foram de origem cristã, devido ao fato de que os participantes 

candomblecistas não se sentiram confortáveis em apresentar alguma cantiga durante 

esta atividade, porém tiveram participação ativa na construção de reflexões a respeito 

dos repertórios executados nos encontros. Além disso, verificou-se que os membros 

católicos tinham vasto conhecimento a respeito do universo evangélico, o que não foi 

observado na via contrária.  

Dentre os candomblecistas, algo parecido sucedeu-se. Eles apresentaram certo 

grau de conhecimento do mundo católico (mesmo porque muitos 

frequentaram/frequentam e porque parte de sua ritualística é oriunda do hibridismo com 

este contexto religioso) e pouco da complexa estrutura evangélica. Isso remete a uma 

posição contraditória de ação evangelizadora, já que a maioria destas igrejas - 

principalmente neopentecostais – são bastante acolhedoras.  

Com relação à utilização do termo “macumba”, aponta-se que ele foi empregado 

em três contextos distintos: 1 – instrumento musical (espécie de reco-reco maior do que 

o usual em grupos de samba); 2 – prática religiosa possivelmente, genitora de alguns 

contextos religiosos afro-brasileiros; 3 – modo como muitas pessoas referem-se, muitas 

vezes de forma equivocada, a qualquer comportamento (como, por exemplo, musical, 

ou de vestimenta), que remeta o imaginário criado no Brasil das “heranças africanas”. 

Outro motivo para que o cristianismo tenha recebido maior destaque foi por 

causa de minha formação católica. Ou seja, mesmo evitando hierarquias neste trabalho, 

não foi possível realizar abordagens do universo espírita com a mesma apropriação que 

eu poderia fazer dentro do cristianismo. Isto também foi reflexo dos debates do grupo, 

já que durante o recorte temporal da análise das falas, a maior parte dos membros 

participantes eram adeptos ao catolicismo. Portanto, debates acerca de música litúrgica 

(das missas), personagens em destaque no cenário católico, entre outros assuntos 

similares, tiveram maior repercussão.  

Também merecem consideração as distintas formas de interpretação que o 

mesmo personagem recebe. Com relação à canção “Maria Maria”, observou-se que, 
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para a quimbanda, a música refere-se a uma homenagem à entidade denominada Maria 

Mulambo, e para o catolicismo à Maria, Mãe de Jesus (estas duas constatações 

ocorreram a partir de observações e conversas com adeptos). Além disso, dentro do 

meio secular há interpretações que a ligam a representação da mulher brasileira. Outros 

símbolos que causaram estranhamentos entre os participantes foram o arco-íris e a 

serpente. Ao interpretar a música “Nação”, percebeu-se que os itãs fazem uma leitura 

diferente da bíblia sobre alguns elementos da natureza. Em resumo, para o candomblé 

Jeje, a serpente (Dan/Becén) é considerada o símbolo da prática religiosa e o arco-íris as 

cores da mesma. Já a mitologia cristã, por vezes, apresenta a serpente como algo 

maligno, que tentou Eva a pecar, e o arco-íris como a representação da aliança 

(compromisso) de Deus com os homens de que nunca mais haveria dilúvio. 

Outro assunto pertinente foi o limite entre música sacra e profana. A partir do 

resultado estudado no contexto de Duque de Caxias, com relação à música, verificou-se 

que o cristianismo está mais conectado às tendências da cultura local e, portanto, se 

apropria delas com maior visibilidade. Isso pode ser observado através do hibridismo 

feito por católicos e evangélicos com objetivos proselitistas e de dinâmica do contato 

com o sobrenatural.  

Assim, uma das principais características do hibridismo gospel analisados neste 

trabalho, foi o modo sutil com que houve mudança dos elementos musicais. Ou seja, 

pouca coisa é substituída, e a construção de um texto baseado na Bíblia ou em 

experiências individuais com Deus compõe elementos importantes para esta adaptação. 

Em contrapartida, a umbanda, o candomblé e a quimbanda, ao passo que possuem 

elementos construtores da música popular brasileira, não modificam seus toques ou 

letras com a mesma velocidade que os cristãos. Entretanto, utilizam (principalmente a 

umbanda) inúmeros símbolos regionais, o que justifica o fato de que são religiões 

consideradas brasileiras. 

A partir, da constatação de alguns autores (CUNHA, 2007; MARIANO; 

BRAGA, 2003) a respeito do transito entre adeptos a correntes religiosas parecidas, 

constatou-se, no contexto de Xerém, que isto também bastante comum, tanto no 

cristianismo (principalmente no meio evangélico, já que está presente em maior 

quantidade), quanto dentro do universo religioso afro-brasileiro. Todavia, neste segundo 

segmento, observou-se que os encontros internos, não apresentam tanta mobilidade, 

sendo mais visíveis em festas abertas. 
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Um dos principais pontos deste texto foi, sem dúvida, a intolerância religiosa, 

citada diversas vezes durante os encontros e reverberada pela mídia. Este foi um dos 

poucos temas que recebeu destaque pelo grupo, envolvendo a opinião da comunidade, a 

partir de levantamento de dados a respeito dos moradores de Xerém. Entretanto, durante 

a produção da pesquisa, e mesmo no decorrer da análise do material (censo). Uma 

dúvida, que ainda não encontrou pistas definitivas para respostas, tornou-se transversal 

às reflexões: qual o limite entre critica ou intolerância? 

Segundo os integrantes, intolerância religiosa poderia ser definida como alguma 

ação de ataque direto à prática religiosa alheia (como imposição de credo, violência 

verbal, depredação de símbolos religiosos e poluição sonora). Já a crítica seria uma 

forma de discriminação indireta (como por exemplo, comentários a respeito da prática 

religiosa alheia entre um líder religioso e adeptos a mesma religiosidade). 

Com relação às conclusões metodológicas a respeito das práticas do TC, destaco 

as seguintes: 

 Estrutura móvel do grupo 

 Produção coletiva 

 Protocolos orais  

 Nome do grupo 

 Extensão e conteúdo das falas 

 Interação através da música 

 Período de maturação 

Observou-se ao longo do texto que, embora um núcleo de participantes estivesse 

fixo desde o início, a rotatividade de integrantes foi grande. Também foi percebido que 

as participações dos visitantes contribuíram bastante para a dinâmica dos debates. Esta 

atitude, aceita pelo TC, demonstrou que um grupo que se dispõe a realizar ações 

transformadoras no local que está inserido não pode agrupar um número fechado de 

pessoas.  

Primeiro, porque as discussões e, consequentemente, os interesses seriam mais 

restritos. Segundo porque a proposta de diálogo inter-religioso só pode ser concebida a 

partir do momento em que diversas religiões fazem parte. Deste modo, o caráter móvel 

do grupo de estudos exibe uma ferramenta metodológica importante para sua 

continuidade. Assim, o movimento pode ser considerado uma das principais 

características neste processo e este tem como agentes os insiders e outsiders que dele 
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participam, contribuindo de diferentes formas e por vontade própria, mesmo que com 

interesses particulares distintos. Desta forma, as produções individuais, ainda que 

existam, demonstram pouco espaço dentro do TC, pois grande parte das reflexões 

acontece em conjunto, e, portanto, exibem continuidade dentro do coletivo, caso haja 

interesse da maioria. 

O grupo apresentou característica amplamente prática, o que denominei de 

protocolos orais. Ou seja, o aprendizado mútuo ocorria, quase que exclusivamente, com 

a ausência de materiais escritos. Embora os cristãos tivessem a Bíblia como referência, 

apenas quando o assunto referido estava diretamente ligado a necessidade da leitura de 

uma passagem deste livro que isso acontecia. Existiram ainda, outros momentos de 

leituras de textos e análises a partir de exibições de filmes, porém, as falas e ações 

foram predominantes durante o recorte da pesquisa. Além disso, alguns participantes 

estão em programas vinculados a universidades e possuem interesses particulares em 

publicações (por exemplo). Neste sentido, o grupo teve participação em dois congressos 

acerca de religiosidade, para os quais foram formulados textos sobre intolerância 

religiosa, como frisado durante a dissertação. 

Sobre o nome do grupo (Templo Cultural), destaca-se que teve ampla aceitação 

dos participantes. Uma das justificativas relatadas foi, por tratar-se de um termo 

composto, a de que o papel da “oração” se encontra apenas como pano de fundo, uma 

vez que os integrantes não participam das reuniões com o objetivo do contato com o 

sobrenatural, mas com a finalidade de compreender as culturas religiosas da localidade. 

Na extensão e conteúdo das falas, uma conclusão a ser mencionada refere-se à 

questão de como os conflitos internos (de hierarquia, por exemplo) estão relacionados 

ao formato singular de construção de conhecimento deste coletivo.  Deste modo, 

observou-se que, ao esquivar-se de situações de domínio da fala por uma pessoa, os 

participantes abrem espaço para que todos possam opinar. Isto ocorre constantemente 

através da pergunta que sugere a intenção de obter um ponto de vista diferente, e de dar 

continuidade ao assunto: “e você? O que pensa sobre isso?”. Entretanto, as hierarquias 

podem ser observadas em diversos momentos. Por isso, uma estratégia de prevenção 

contra uma liderança única foi o diálogo crítico e o tempo indeterminado para o término 

de algum tema abordado. Isso colabora para que não haja construção de conhecimento 

de maneira aprisionada, enquanto conduz para uma abordagem aberta e preparada para 

transformações constantes. Entretanto, mesmo com a grande diversidade de convicções 
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religiosas existentes em Xerém, poucas pessoas se mostraram dispostas a participar de 

um diálogo inter-religioso, alegando diferentes motivos. 

Ainda, foi constatado que o período de maturação não pode ser pré-estabelecido, 

uma vez que, para que o grupo se organize e possa conviver de forma respeitosa mesmo 

a partir de conflitos existentes cotidianamente no espaço, são necessárias diversas 

adaptações. A convivência com o diferente (que neste caso seria a prática religiosa) não 

é tarefa fácil. Compreender que suas convicções nem sempre estão de acordo com a do 

outro e fazer deste fato uma premissa para construir um diálogo é complexo.  

Deste modo, torna-se um processo inconcluso, mas que, por vezes, demonstra 

resultados que expressam que a tolerância pode ser consequência de entender como o 

outro pensa. Além disso, gerar conhecimentos pode auxiliar em suas práticas, e fazer 

emergir autocríticas, saudáveis, para a convivência pacífica dentro de uma sociedade. O 

exemplo mais explorado nesta dissertação esteve relacionado à música, que esteve 

presente com maior intensidade nos primeiros encontros (em debates sobre 

instrumentação e no tocar em conjunto). Porém, ela pode ir além do diálogo sonoro, 

ampliando-se para debates de outras naturezas, que ultrapassam o universo 

religioso/musical. 

A escolha de não nomear os representantes do grupo, partiu de dois princípios 

acordados anteriormente em conjunto: valorizar o cenário religioso discutido, mesmo a 

partir de falas que representam uma realidade local, e, por vezes, subjetiva; e entender-

se como grupo que, mesmo com suas diversidades internas (por isso a distinção nos 

nomes por religiosidade) deve ser analisado como unidade. 

Considero de grande valia o aprendizado que adquiri durante esta pesquisa, por 

conta da multiplicidade de universos, mesmo que não tenha se aprofundado em questões 

consideradas fora do meio musical, ela também abriu horizontes a respeito da vasta 

literatura acadêmica sobre religião e música, bem como das percepções do grupo de 

estudos que contrariavam estas primeiras e por vezes a complementavam ou vice-versa. 

Mesmo com a percepção de que este é um trabalho embrionário, destaco a relação de 

amizade e aprendizado que adquiri durante este processo.  

Adicionalmente, esta pesquisa apresentou como a música pode servir como 

instrumento para decodificar sistemas do universo acústico de algumas práticas 

religiosas. Ela utilizou a inter-religiosidade, apresentada através da voz interna 

(frequentadores) em diálogo com a literatura acadêmica, a fim de estabelecer uma 

comunicação entre a academia e a sociedade que ela representa. Buscou-se demonstrar 
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que é possível extrair reflexões pertinentes para ambos os lados. Entretanto, nem sempre 

a música estava presente, já que em diversos casos ela atuou apenas como “mola 

propulsora” para debates de outras naturezas. Através da apresentação de situações 

locais, algumas comparações e generalizações foram exibidas.  

A respeito do material consultado, pondera-se que além das reflexões geradas 

pelo grupo durante a busca por referências, foram utilizadas a Bíblia e os itans 

(extraídos de conversas e literatura acadêmica) como forma de complemento (ou 

confirmação) de alguns episódios relatados durante a dissertação, já que podem ser 

considerados alicerces para os representantes das práticas religiosas discutidas. Desta 

forma, compreender uma situação de um contexto específico através do olhar de quem 

vive tal realidade pode ser de extrema eficácia para um debate acadêmico. Sendo assim, 

devem-se entender os pensamentos do interlocutor não apenas como uma “simples fonte 

de conhecimento empírico”, mas em igualdade com qualquer outra referência que for 

citada no trabalho. 
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ANEXOS 

 

Letras das músicas 

 

Texto 1 – letra de “E ele vem” (Judson Oliveira) 

 

O tempo de cantar chegou/ O tempo de dançar chegou / O tempo de cantar chegou / O 

tempo de dançar chegou  

E Ele vem, e Ele vem saltando pelos montes / E Ele vem, e Ele vem saltando pelos 

montes  

E os Seus cabelos e os seus cabelos / São brancos como a neve / E os Seus cabelos e os 

seus cabelos/ São brancos  como a neve / E nos Seus olhos e nos seus olhos há fogo!   

Incendeia Senhor a Sua noiva / Incendeia Senhor a Sua Igreja / Incendeia Senhor a Sua 

casa / Vem me incendiar.  

 

Texto 2 - letra de “Cio da terra” (Chico Buarque/ Milton Nascimento) 

 

Debulhar o trigo / recolher cada bago do trigo / Forjar no trigo o milagre do pão / e se 

fartar de pão. 

Decepar a cana / recolher a garapa da cana / Roubar da cana a doçura do mel / se 

lambuzar de mel.  

Afagar a terra / conhecer os desejos da terra / Cio da terra, a propícia estação / e 

fecundar o chão. 

 

Texto 3 – letra de “Quizumba do rei” (Ruy Maurity/ José Jorge) 

 

A coroa de ouro é mariô, Ogum é tata, é tatá / A coroa de ouro é mariô.  

A coroa de ouro é mariô, Ogum é tata, é tatá / A coroa de ouro é mariô. 

Quizumba de Calunga me pegou / Não dá mais tempo de explicar pro pessoal 

Tô até vendo a cara do Juca dizendo / O que a gente não quer ouvir 

Cada um por si não faz um Carnaval!  

São Jorge, meu padrinho, me valei / De herói do dia me tornei um marginal 

Num boteco de esquina, esquecendo da vida / Escuto alguém que diz: 

Cada um por si não faz um Carnaval 
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Texto 4  - letra de “Nem ouro Nem prata” (Ruy Maurity/ José Jorge) 

 

Eu vi chover, eu vi relampear / Mas mesmo assim o céu estava azul / Samborê, Pemba, 

Folha de Jurema / Oxóssi reina de norte a sul 

Sou brasileira, faceira, mestiça, mulata / Não tem ouro nem prata, o samba que sangra 

do meu coração 

Tua menina de cor / Pedaço de bom carinho / Entrei no teu passo, malandra, eu não sou 

como a tal Conceição 

Chega de tanto exaltar essa tal de saudade / Meu caboclo moreno, mulato, amuleto do 

nosso Brasil 

Olha, meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto pra sempre do samba-canção ao 

primeiro apito do ano 2000. 
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Tabela 2 – Lista dos templos cristãos mapeados 

 

SEGMENTO NOME ENDEREÇO 

Metodista 

Wesleyana 

Metodista Wesleyana Estrada do Rio D’ouro 

Metodista Wesleyana, congregação Vila do Sase Est. Da igreja velha, 4D 

Metodista Wesleyana Vila do Sase Est. Da igreja velha, 106 

Metodista Wesleyana Filadelfia Rua Mário Barbosa, 71 

Metodista Wesleyana em Xerém Rua Djalma, 49 

Metodista Wesleyana Egenezer 
 

Assembleia 

de Deus 

  

Assembleia de Deus Ministério Fiel Avenida Venancio, 53 

Assembleia de Deus, Assembleia dos Santos 
 

Assembleia de Deus km 50 
 

Assembleia de Deus Vida com Deus 
 

Ponto de Pregação Portas abertas Assembleia de Deus 

Monte das Oliveiras  

Igreja pentecostal Primitiva da Assembleia dos Santos 
 

Assembleia de Deus Congregação Betel Rua São Paulo, 30 

Assembleia de Deus Mantiquira Estrada de Xerém, 537 

Assembleia de Deus Estrada de Xerém, 145 

Assembleia de Deus Adoração Contínua Estrada de Xerém 248 

Assembleia de Deus Ministério Resgate Estrada de Xerém, 145 

Assembleia de Deus Rua Marcio Silva,16 

Assembleia de Deus Congregação Morro Alegre Estrada Rio D’ouro 

Assembleia de Deus Alameda Santa Alice, 40 

Assembleia de Deus, congregação Vale da Benção, filial 

Ministério Jerusalém 
Rua Nelson Bretas, 26 

Assembleia de Deus Fonte do Clamor, subcongregação de 

Coelho Neto 
Rua 88 

Assembleia de Deus, congregação Monte das Oliveiras Est. Da igreja velha 780 

Assembleia de Deus – 1921 
 

Assembleia de Deus, congregação Vista Alegre Rua Mário Barbosa, 77 

Assembleia de Deus Sal da Terra - Ponto de pregação 
 

Assembleia de Deus Água viva do monte 
 

Assembleia de Deus Ministério Filhos da Promessa 
 

Assembleia de Deus Congregação Lírios dos Vales 
 

Assembleia de Deus Semeando a palavra de fogo 
 

Assembleia de Deus 
 

Assembleia de Deus 
 

Assembleia de Deus Ministério Jesus de Nazaré 
 

Assembleia de Deus Fé Brasil 
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Assembleia de Deus de Xerém 
 

Assembleia de deus Sal da Terra 
 

Assembleia de Deus viva 24 horas 
 

Assembleia de Deus Filadélfia Avenida Marcio Silva 

Assembleia de Deus Ministério Missão sem fronteiras 
 

Assembleia de Deus ICEAD filial do Barreiro 
 

Assembleia de Deus Ministério Vida para Todos 
 

Assembleia de Deus congregação Betel 
 

  

Batista 

  

PIB Mantiquira 
 

PIB Jardim Novo Horizonte Rua Marilia, 2 

PIB São Lourenço 
 

Batista Betel 
 

Igreja Batista Betel Presidente João Goulart, 7 

Batista José de Sena, 40 

Congregação Batista Nova Betânia 
 

Igreja Batista Nova Betânia Estrada RioD’ouro 

  

Ministério 

Shekinah 

  

Ministério Shekinah, Congregação da Vila Santa Alice 
 

Ministério Shekinah de Xerém no Bairro de Fátima Rua Mário Barbosa, s/n 

Ministério Sheikinah de Xerém em Vila Operária 
 

Ministério Sheiknah de Xerém 
 

  

Adventista do 

Sétimo dia 

  

Adventista do Sétimo Dia Estrada Rio D’ouro 

Adventista do 7° dia Rua da servidão, 120 

  

Presbiteriana 

  

Presbiteriana do Brasil em Mantiquira 
 

Presbiteriana Filadélfia Estrada de Xerém, 107 

  

Católica 

Apostólica 

Romana 

  

São Lourenço 
 

Nossa Senhora de Fátima 
 

Cristo operário 
 

Santa Inês 
 

Santo Izidro 
 

Santa Rita de Cássia – Amapá 
 

Santa Rita de Cassia – Xerém 
 

São José 
 

Imaculada Conceição 
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Santa Alice 
 

Sagrado Coração de Jesus 
 

São Pedro 
 

Cristo Redentor 
 

Nossa Senhora dos Mártires 
 

Santa Maria 
 

Nossa Senhora de Guadalupe 
 

São João Batista 
 

São Sebastião 
 

São João Evangelista 
 

Nossa Senhora Aparecida – Vila Canaã 
 

Nossa Senhora Aparecida – Lamarão 
 

Nossa Senhora Aparecida – Aviário 
 

Santa Helena 
 

Cristo Lavrador 
 

São Francisco 
 

Santo Antônio 
 

Santa Rosa de Lima 
 

  

O Brasil Para 

Cristo 

  

O Brasil para cristo do Barreiro, Ministério Xerém 
 

O Brasil para cristo de Xerém 
 

O Brasil Para Cristo congregação Aviário 
 

  

Maranata 

  

Maranata: Maranata Av. Nobrega Ribeiro 

Igreja Cristã Maranata – Mantiquira 
 

  

Universal do 

Reino de 

Deus 

  

Igreja Universal do Reino de Deus – Xerém 
 

Igreja Universal do Reino de Deus - km 51 
 

  

Igreja com 

apenas  

um 

representante 

  

Igreja Evangélica Missionária 
 

Internacional da Graça de Deus 
 

Igreja evangélica Israel de Deus 
 

Mundial do poder de Deus 
 

Nova Vida 
 

Paz e Vida 
 

Projeto Vida Nova 
 

Ministério Atos 
 

Igreja pentecostal fogo no altar 
 

Comunidade Internacional Cálamo 
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Igreja Pentecostal Jesus é a Rocha 
 

Igreja Evangélica Ministério Firmados na Rocha 
 

Igreja Evangélica comunidade Encontros com Jesus 
 

Igreja Evangélica para as nações 
 

Congregação Cristã do Brasil 
 

Igreja Pentecostal Resgate da fé 
 

Igreja Metodista 
 

Deus é amor 
 

Salão do reino de Testemunhas de Jeová - Mantiquira 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gravações 

 

Faixa 1 – Oração de São Francisco 

Faixa 2 – Eram duas ventarolas 

Faixa 3 – Iemanjá eu fui pra beira da praia 

Faixa 4 – Varão de Branco  

Faixa 5 – Blues do senhor - Templo Cultural  

Faixa 6 - Blues do senhor  

Faixa 7 – Halo – Templo Cultural 

Faixa 8 – E ele vem – Templo Cultural 

Faixa 9 – E ele vem  

Faixa 10 – Vem cá, vem ver - Templo Cultural 

Faixa 11 – Vem cá  

Faixa 12 – Maria, Maria - Templo Cultural 

Faixa 13 – Maria, Maria 

Faixa 14 – Ouro nem prata/ Quizumba de rei – Templo Cultural 

Faixa 15 – Ouro nem prata/ Quizumba de rei  

Faixa 16 - Acreditar no amor  

Faixa 17 - Sacramento da comunhão 

Faixa 18 - Amar você 

Faixa 19 - Utopia 

Faixa 20 – Nação 

Faixa 21 – Nação/Mestre sala dos Mares/Aquarela   

Faixa 22 - Romaria 

Faixa 23 – Canto de Ossanha 

Faixa 24 – Eu te chamo  

Faixa 25 – Execução do rum 

Faixa 26 – Show Gospel 

Faixa 27 - Vai ser Comido de Bicho 

Faixa 28 - Guerra Santa  
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Vídeos 

 

Vídeo 1 – Capoeira Gospel 

Vídeo 2 – Propaganda– Eu sou a universal - Thiago Helton 

Vídeo 3 – Propaganda– Eu sou a Universal – Cláudio Soares 

Vídeo 4 – Paz infinita 5. 

Vídeo 5 - Aparecida Sertaneja | Padre Alessandro e Di Paullo e Paulino - O que eu sou 

sem Jesus. 

Vídeo 6 – Edir Macedo x Silas Malafaia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


