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RESUMO  

O presente artigo é fruto de uma pesquisa etnográfica realizada entre os anos 

de 2009 e 2011, no mestrado em Antropologia Social da Universidade Federal 

do Paraná. O estudo buscou analisar a vertente cristã do Heavy Metal - um 

gênero musical que, desde o seu surgimento, é popularmente rotulado como 

subversivo, demoníaco e rude – como um fenômeno estético, discursivo e 

performático. Uma adaptação discursiva que pode ser compreendida através de 

um determinado ponto na história do campo religioso protestante que trouxe, 

para a atualidade, configurações religiosas das quais antigos conceitos, noções 

e comportamentos, no que refere ao viver e fazer a fé, são relativizados. O 

trabalho etnográfico foi realizado em uma comunidade religiosa reconhecida 

nacionalmente como “underground”. 

                                                             
1   Graduada em Comunicação Social (Habilitação em Publicidade e Propaganda) 
pelo Instituto Educacional Luterano Bom Jesus – IELUSC  e Mestre em Antropologia 
Social pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente docente nos cursos de 
Comunicação do Instituto Educacional Luterano Bom Jesus – IELUSC.  
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ABSTRACT 

This article is based on ethnographic research conducted between the years 

2009 and 2011, in the Social Anthropology Master’s Degree. The study 

investigates the Christian Heavy Metal shed - a musical genre which, since its 

emergence, is popularly labeled as subversive, demonic and rude - as an 

aesthetic, discursive and performatic phenomenon. A discursive adaptation that 

can be understood through a given point in the history of Protestant religious field 

that brought, to the present, religious settings wich old concepts, notions and 

behaviors, in relation to "live and make the faith", are relativized . The 

ethnographic study was conducted in a religious community recognized 

nationally as "underground". 
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O Metal Cristão como fenômeno social 

 

A ideia de se trabalhar com esse gênero musical veio justamente da 

compreensão de que nenhum fenômeno que emerge à superfície da sociedade 

está dissociado de contextos, que, inclusive, justificam essa emersão. Foi o 

interesse em esclarecer esses contextos que me fez tomar o Metal Cristão como 

um objeto de pesquisa, um fenômeno que não se esgota em seu aspecto 

musical, mas que também é religioso, juvenil, contemporâneo e que necessita 

de uma abordagem histórica e antropológica para descrevê-lo em sua 

complexidade. Parece interessante relembrar, de forma breve, alguns aspectos 

históricos e culturais da consolidação desta música, que, peculiarmente, passou 

da musicalidade para um molde comportamental, discursivo e estético muito 

instigante. 

Grande parte da literatura produzida sobre Heavy Metal nos mostra que 

esse termo aparece na década de 60 e toma força já com os primeiros “riffs”2 

                                                             
2   Um Riff é uma progressão de acordes, intervalos, notas musicais, repetidas no contexto 
de uma música, formando a base ou acompanhamento. 



distorcidos presentes no Rock e suas reapropriações do blues. No entanto, como 

afirma Jeder Janotti (2004:22), o Heavy Metal não se faz apenas com riffs 

distorcidos, para identificar a peculiaridade desse gênero é necessário 

“reconhecer a influência do psicodelismo não só na sonoridade, como também 

nas alusões a mágicos, bruxas e demônios”.  A era do psicodelismo inspirou o 

surgimento de uma nova estética musical, de um novo modo de representar 

imageticamente um universo artístico contracultural que até então não se tinha 

visto. 
Apontamos, num primeiro momento, os discursos libertários - referentes 

à defesa do uso de drogas ilícitas, da liberdade sexual e de crença religiosa – 

como combustíveis ideológicos deste estilo que, uma década depois, se torna 

um 

fenômeno global, fragmentando-se em diversos subgêneros3, desde as 

sonoridades mais leves e melódicas, até as mais densas, opressivas, frenéticas. 

O fato é que, para além das variações estilísticas de um mesmo gênero, 

o Metal4, desde a década de 60 até hoje, se torna, ao mesmo tempo, muito 

diverso e homogêneo; ele veste, assumidamente, por seus feitores e 

entusiastas, a roupagem da subversão - por vezes, a da maldade, da crítica 

severa ao cristianismo, da agressão (sonora, performática, discursiva) através 

da utilização da simbologia do ocultismo, a apropriação de simulações de rituais 

de sacrifício em shows, polêmicas envolvendo seus representantes em suas 

vidas extra-palco – isso tudo sem considerar as capas de discos, estampas de 

camisetas e videoclipes repletos de cenas de orgias, profanidades, sangue, 

vísceras e demônios. 

                                                             
3  Como exemplos de gêneros mais comuns, temos: Death metal, Doom Metal, Black 
Metal, Thrash metal, Speed Metal. Para uma análise musicológica dos principais subêneros do 
Metal, consultar: AZEVEDO, Cláudia. Subgêneros de Metal no Rio de Janeiro a partir da Década 
de 80 

4  Justamente por esta vasta variedade de subdivisões do Metal que, inclusive,  vêm 
crescendo continuamente, esse texto tem apresentado o termo “Metal” (como um rótulo 
generalizante) ao invés de “Heavy Metal”, considerado o estilo clássico do gênero. 
 



Sam Dunn5, em seu documentário “Metal: A Headbanger's Journey” 6 

(produzido em 2005), ilustra como o Heavy Metal era abordado pelo governo 

americano da década de 60/70 como uma avalanche de “pânico moral” ou, 

ainda, pelas instituições religiosas, como “veículo do diabo” censurando e 

acusando-os de incitar suicídios através de uma possível epidemia satânica 

entre os adolescentes. Olhando pela ótica do senso comum, alimentado, 

obviamente, por todas estas representações e estereótipos equivocados 

disseminados pelos meios de comunicação, a questão inicial norteadora da 

pesquisa foi: como se dá, então, a existência de um gênero do Metal (profano 

por “natureza”) que anuncia, em suas letras, justamente o oposto (o sagrado), 

ou seja, o discurso do bem, da paz, do amor, de uma salvação conseguida pela 

aceitação da morte de Jesus Cristo numa cruz, ou ainda pela santificação do 

corpo e privação de prazeres carnais, através de uma música tão “diabólica”7, 

como costumavam chamar? 

Por esta perspectiva nasce uma aparente contradição que, remanejada 

por grupos religiosos de maneira pertinente e com fins proselitistas, pode servir 

como atrativo para um público sedento por uma religiosidade flexível. É nessa 

perspectiva que aponto, em meu trabalho, o Metal Cristão como produto cultural 

fruto de uma transformação nos paradigmas religiosos protestantes, chamado 

Movimento Gospel, muito presente em algumas igrejas contemporâneas. 

A importância dessa análise reside na necessidade de compreendermos 

essa vertente cristã do Metal como uma forma de pensar além da música (e sua 

possibilidade de pertinência segundo parâmetros internos do campo musical), 

mas atentar para o fato de que ela revela traços de uma configuração religiosa 

comum à nossa época, de práticas culturais contemporâneas (principalmente 

                                                             
5   Músico, fã de Metal e antropólogo. Dirigiu três documentários sobre heavy metal: “Metal: 
A Headbanger's Journey” (de 2005), “Global Metal” (de 2008), e “Iron Maiden's Flight 666” (de 
2009). 
 
6   Em inglês “headbanger”, termo a que se refere aos fãs do estilo, significa também ao 
movimento sincronizado das cabeças para cima e para baixo marcando o ritmo da música. 
7  O documentário de Sam Dunn traz um especialista que explica como essa inovação 
musical proposta pelo Heavy Metal tendia para um som “diabólico” através da utilização do SI 
Bemol, chamada de Tritão ou “nota do diabo”. Os supersticiosos antigos acreditavam que essa 
nota atrairia o mal - por ter uma sonoridade “sexualizada” parecida ao tom que, na Idade Média, 
era utilizado para invocar demônios e a besta. 

 



juvenis) que aparecem de forma muito nítida no cotidiano da Comunidade 

Gólgota, grupo religioso etnografado. 
 

A ortodoxia versátil das igrejas Emergentes 
 

Parece interessante acompanhar, através de alguns dados históricos, o 

surgimento de algumas identidades religiosas contemporâneas que se 

desenvolveram a partir de movimentos de “modernização”/ “liberação” do 

comportamento evangélico, como é o caso do Movimento Gospel.  

Ele foi, essencialmente, um movimento voltado à transformação da 

música utilizada nos serviços religiosos da igreja e o grande provocador de 

profundas mudanças na forma como o cristianismo protestante contemporâneo 

vem se constituindo desde então. Tem raízes entre as décadas de 50 e 60, a 

primeira fase do pentecostalismo no Brasil, e buscou romper com a tradição da 

hinologia protestante (Cunha 2004). Oferecia a abertura para a utilização de 

novos ritmos (estilos mais populares) incorporados a esses conteúdos bíblicos 

através da inserção de instrumentos de sopro e percussão, por exemplo, além 

do novo modo de cantar e se portar diante do “louvor”, nos cultos. 

O Jesus Movement surge no final da década de 60 como consequência 

dessa proposta de revolução musical do Gospel.  É considerado um movimento 

de avivamento religioso, uma reação cristã aos ideais “libertinos” que tomavam 

dimensão da juventude da contracultura norte-americana - e deve ser 

caracterizado, principalmente, pela sua especificidade prática, que foi, 

justamente, sair do âmbito da igreja (templo) e utilizar espaços públicos urbanos 

(especialmente os freqüentados por hippies) para a prática da evangelização 

através das artes (teatro, música, dança) – é nesta oportunidade que muitas 

bandas de rock cristão e metal cristão aparecem, pouco a pouco, cumprindo o 

papel de mensageiras da Palavra de Deus, adaptando as composições e letras 

à sonoridade popularizada. 

Ora, se nos primórdios do pentecostalismo brasileiro8, no início do século 

XX, dominava uma teologia que identificava o corpo como “templo do espírito 

                                                             
8   Esse movimento pentecostal teria se instalado no Brasil em 1910, através de um 
missionário norte-americano. MARIANO, Ricardo. Expansão Pentecostal no Brasil: o caso da 
Igreja Universal. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 2004. 



santo”, que deveria, portanto, ser resguardado de abusos como o álcool, as 

maquiagens, tatuagens e danças, além de ensinar que o lazer e a diversão (a 

televisão se insere nessa categoria) deveriam ser evitados a fim de dedicar o 

tempo livre à comunhão com Deus  – nessa nova etapa (década de 70) há um 

destaque dos historiadores para a consolidação de uma nova economia do 

sagrado9, seria, o que costumam chamar, a “terceira onda do pentecostalismo 

no Brasil” ou “neopentecostalismo” : 

 

[...] pressionadas  pelo  fato  de  o  lazer  e  a  diversão  

serem  parte  do  quadro  das necessidades  humanas,  as  

igrejas  históricas  passaram  a  permiti-los,  no  entanto  

com  duas condições:  programá-los  dentro  do  espaço  

religioso,  sem  que  os  participantes  pudessem misturar-

se  aos  “impuros  incrédulos”  e  serem  por  eles  mal-

influenciados;  e  nunca  aos domingos,  dia  dedicado   ao  

serviço  a  Deus.  Foi  assim  que  evangélicos  passaram  

a  ser incentivados  aos  programas  de  lazer  entre  eles  

mesmos:  construíram  quadras  de  esporte  nas 

propriedades  de  algumas  igrejas;  adquiriu-se  

equipamento  para  jogos  nas  igrejas,  como  tênis de  

mesa,  xadrez  e  outros  de  reputação  “sadia”;  

organizaram-se  gincanas,  excursões, confraternizações 

entre comunidades (Cunha 2007: 147) 

 

Exceto no que diz respeito a algumas posturas conservadoras já 

solidificadas pelo cristianismo, o neopentecostalismo trouxe uma abertura 

significativa para a reflexão que proponho, pois ele:  

[...] rompeu com boa parte do ascetismo contracultural 

tipificado no estereótipo pelo qual os crentes eram 

reconhecidos e, volta e meia, estigmatizados. De modo 

                                                             
 
9   O termo “economia” nos remete à noção de cálculo, de regime, de organização do 
sagrado enquanto elemento construído socialmente, contextualizadamente. 
 



que seus fiéis foram liberados para vestir roupas da moda, 

usar cosméticos e demais produtos de embelezamento, 

freqüentar praias, piscinas, cinemas, teatros, torcer para 

times de futebol, praticar esportes variados, assistir a 

televisão e vídeos, tocar e ouvir diferentes ritmos musicais. 

(Mariano 2004) 

 

Nesse sentido, concordando com Leonildo Campos (1997:44), vemos 

como as igrejas neopentecostais10 se revelam como as mais inclinadas a se 

acomodar à sociedade moderna de consumo, “o neopentecostalismo 

corresponde à fase mais recente de integração do pentecostalismo à sociedade 

latino-americana e ao sistema de mercado”, isso nos aponta para o surgimento 

de uma identidade religiosa “secularizada”11 que muitos chamam de “sincrética”, 

mas que, emprestando o termo de Claude Lévi-Strauss, podemos interpretar 

como uma “bricolage” de formas religiosas plurais. Uma multiplicidade que põe 

em cheque o que muitos acreditavam sobre a perda da força da religião no 

mundo globalizado.12 

Apesar de o neopentecostalismo não ser o foco da análise, ele é, 

certamente, um recorte temporal fundamental para entendermos a forma como 

se constituiu a noção de Igreja Emergente, como se autodenomina a 

Comunidade Gólgota, pois esse modelo traz à cena religiosa uma economia do 

sagrado dita pós-moderna, oferecendo uma maleabilidade e adequação às 

posturas sectárias e às conduções do comportamento de forma geral.  

                                                             
10   Como principais representantes temos: a Igreja Universal do Reino de Deus (fundada 
em 1977, Rio de Janeiro), a Igreja Internacional da Graça de Deus (em 1980, Rio de Janeiro), a 
Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra (em 1976, em Goiânia) e a Igreja Renascer em Cristo 
(em 1986, São Paulo). 
 
11   Secular, segundo o dicionário Michaelis, refere ao que não é religioso, o que está fora 
da igreja. O verbo ‘’secularizar’’ vem de encontro a esta noção, podendo ser entendido como a 
ação que consiste em tornar secular aquilo que é sagrado. 
 
12   Há atualmente um amplo debate teórico sobre a tensão existente entre religião e 
modernidade sob o conjunto de transformações na qual a última perde sua relevância social, 
institucional e ideológica (José de Jesús Legorreta Zepeda, 2010). Durante sua aceitação, na 
década de 60, esse paradigma foi defendido por muitos teóricos que acreditavam na morte/ 
extinção da religião; que o urbanismo acarretaria um processo irreversível, e esta, por sua vez, 
perderia sua posição hegemônica na sociedade. 

 



Embora tenhamos disponíveis uma bibliografia considerável 

(principalmente americana) sobre esse novo ramo de igrejas, o que consta nos 

materiais e discussões teológicas sobre o tema nos mostra o quão confuso esse 

campo está. Atualmente o movimento tem despertado o interesse dos estudiosos 

das ciências da religião, provocando, inclusive, opiniões e posicionamentos 

polêmicos em relação a ele, pois, apesar dos que acreditam na possibilidade de 

seguir Jesus Cristo nos dias atuais com inovação e versatilidade, o que se alega 

é que essa “liberdade” tem tomado proporções negativas13 para a fé cristã 

bíblica. 

Tudo teria começado através de um site (EmergingChurch.org14) criado 

por Karen Ward, não com o intuito de lançar um movimento cristão, mas 

manifestar sua frustração com a igreja evangélica dos anos 9015. O teólogo 

Mauro Meister, explica que no final da mesma década, o americano Brian 

McLaren, começa usar em seus livros o termo “igreja emergente” para afirmar 

que “era necessário que a igreja descobrisse e desenvolvesse uma ortodoxia 

diferente daquela praticada pela igreja evangélica durante o período do 

modernismo” (McLaren citado em Meister 2006) – em outras palavras, essa 

“ortodoxia diferente” estaria ligada à idéia de que era necessário adaptar o 

sistema cristão à atualidade. A igreja emergente poderia, de acordo com o autor, 

ser definida como uma reação ao cristianismo do período moderno sob a 

pressuposição de que esta doutrina, na forma como se desenvolveu no 

modernismo, tornou-se arcaico e irrelevante para a geração contemporânea. 

No Brasil o amadurecimento da idéia desta nova e “generosa ortodoxia” 

(termo usado por McLaren) rapidamente produziu uma variedade de 

núcleos/comunidades cristãs alternativas (que muitas vezes resistem à 

autodenominação de “igreja”) –  movimentos já conhecidos e voltados, na sua 

maioria, às tribos urbanas e grupos minoritários. Temos como exemplos: “Igreja 

Bola de Neve” e “Surfistas de Cristo” (com o público do surf, esportes radicais e 

                                                             
13   Sobre o paradigma da secularização, ver José de Jesús Legorreta Zepeda (2010). 
 
14   Site indisponível atualmente. 
 
15  Informações no artigo de Mauro Meister baseado na obra de GIBBS e BOLGER, 
Emerging churches. 
 



do reggae);  a “Igreja dos Homossexuais” (ou “Igreja Cidade de Refúgio”) com 

ênfase no combate à homofobia; a “SexChurch” (voltada para trabalhos sobre 

sexualidade, combatendo a pedofilia, a prostituição e dando suporte às vítimas 

de abuso sexual); “Atletas de Cristo”, “Lutadores de Cristo”; grupos que 

pretendem levar a Palavra Sagrada através da cultura hiphop (com o rap, o 

graffiti e a dança “break”); outras configurações com propostas originais, como a 

da “Capital Augusta - uma comunidade sem paredes” sem templo fixo, mas 

construída através da ideia de nomadismo urbano; entre outros núcleos que vêm 

surgindo e que, pela diversidade e rapidez, perde-se a possibilidade do 

mapeamento. 

Embora na pesquisa de mestrado meu interesse não estivesse em discutir 

as consequências das diversas vozes dissonantes para a cristianismo moderno, 

devo reconhecer que, para a análise, esse tipo de conflito interno é 

extremamente informativo.  O que aponto, concordando com o Meister, é a 

dificuldade em se definir o que seja realmente uma igreja emergente, já que a 

liberdade pregada pelo movimento fez surgir tantas especificidades religiosas, 

que acabou por gerar uma heterodoxia que torna praticamente impossível as 

definições. 

Trata-se de uma contra-resposta cristã ao próprio cristianismo, e à pós-

modernidade. O que os escritos apontam como características definidoras deste 

ramo de igrejas nos mostram como esta religiosidade é calcada na produção de 

uma alteridade a partir de suas próprias origens (e também na relação referencial 

ao “outro”), ou seja, a partir do afastamento e discordância de certos traços do 

cristianismo tradicional, enquanto movimento originário. São elas: (1) a 

desinstitucionalização da igreja cristã, (2) o retorno à simplicidade das 

comunidades primitivas, (3) o pluralismo das práticas religiosas, (4) a postura 

crítica de protesto, (5) o ser missionário/ evangelista, (6) uma linguagem e um 

ambiente de culto multissensorial. 

É interessante perceber como esses traços apontados pelo autor servem 

como ponto de partida para pensar as características da “não-ortodoxia” da 

Comunidade Gólgota. Embora os traços oscilem de igreja para igreja, chamo a 

atenção ao “pluralismo experimental” que emerge junto com o movimento. O 

“pluralismo experimental” é a ideia central (o ponto de partida) dessa economia 

do sagrado do cristianismo pós-moderno. A forma como se experiencia o 



sagrado vem, não somente de suas posturas ideológicas a respeito do 

tradicionalismo evangélico, mas também, como o próprio termo remete, à 

experimentação corpóreo-sensorial da crença através dos artifícios de 

comunicação e linguagem - “todo o experimentalismo tem como objetivo atrair o 

jovem pós-moderno em busca de experiências sensoriais e levar-lhe a 

mensagem do evangelho.” (Meister 2006) 

Para os “emergentes”, os dualismos provenientes do pensamento 

Iluminista, como sagrado/ secular, público/privado, mente/corpo, fé/razão estão 

dissolvidos na pós-modernidade. De acordo com o discurso de Pipe (o líder da 

comunidade etnografada), em seus ensinamentos aos golgotanos, percebemos 

como as fronteiras do sagrado e do profano são agora manejáveis, se 

compararmos às estabelecidas em tempos passados. Não existem mais 

fronteiras nitidamente delimitadas entre sagrado e secular, pois, em suas 

concepções tudo pode ser consagrado a Deus - o jovem cristão é livre para viver 

de forma santa no espaço dito mundano, ou ainda, viver mundanamente e 

sagradamente ao mesmo tempo. À medida que minha convivência com o grupo 

aumentava, fui percebendo como estava naturalizada e enraizada a cultura do 

“ser e não ser”, “estar fora e dentro” - que não se trata apenas de estratégia 

proselitista (que muitas vezes soa como maquiavelismo), mas é, também (e 

principalmente), consequência e condição dos modos de ser e fazer religião, da 

experiência religiosa de nossos dias. 

 

“Comunidade Gólgota - Onde as pedras Rolam’’ 
 

Este é o slogan da Comunidade Gólgota; fundada em 2001, se encontra, 

desde então, situada no centro da cidade de Curitiba, no Paraná. A Avenida 

Visconde de Guarapuava apresenta um grande fluxo de veículos e pessoas por 

se tratar de uma área comercial. Não existe placa/letreiro ou qualquer 

identificação visual, apenas um portão preto estreito na calçada, que dá acesso 

a um corredor também estreito, onde geralmente os freqüentadores estacionam 

as motos ou bicicletas.  



O espaço da igreja se resume a uma cantina, um palco, muitas luzes no 

teto, paredes pintadas de preto com muitos posters e flyers16 com agendas de 

shows e festivais, cadeiras de plástico, uma sala infantil, banheiros. Ao invés da 

cruz no seu velho posto tradicional (à frente e acima do público), um banner com 

o logotipo da igreja e uma espécie de slogan: “onde as pedras rolam”. Podemos 

identificar como um “galpão”, sem muitas decorações, pinturas ou acabamentos; 

o chão é de cimento; o teto mostra as telhas. No entanto, essa estrutura 

aparentemente “precária”/ “obscura” , como muitos consideram, não é apenas 

um reflexo da condição financeira não tão abundante, nem falta de investimentos 

por parte do grupo. Trata-se de uma estética específica e característica do 

universo underground17. Foi sempre nos meandros do espaço urbano, nas 

margens da cidade, que esta cultura Heavy Metal se manifestou em formas 

ordinárias: no preto, no escuridão, na garagem, no beco. Portanto, uma igreja 

para estas pessoas não poderia fugir totalmente destes moldes.  

O público freqüentador é bem variado. Em trabalho de campo, descrever 

essa média etária foi uma etapa dificultosa, mas curiosa ao mesmo tempo, afinal, 

o que se vê é uma circulação constante de pessoas de todas as idades. Se 

analisarmos o público fã do rock underground de uma forma geral, dentro de 

uma amostra populacional, ele se enquadrará em uma faixa de idade bem 

aproximada à faixa etária correspondente à “jovem” pelo IBGE (entre 15 e 24 

anos), mas quando se trata de um contexto religioso como esse – onde existe o 

metal cristão dentro de uma igreja aberta ao público - essa estatística merece 

atenção. Observando o fluxo de pessoas dos cultos, por exemplo, percebi uma 

circulação de idades variadas. Observei casos díspares quase que 

semanalmente: (1) de curiosos da rua que passavam, escutavam barulho e 

entravam pra entender do que se tratava; (2) muitos pais (e avós) que vêm até 

a igreja para saber “que igreja é essa?” que seu filho tem se envolvido; (3) 

pessoas que vieram até o local porque algum dia leram  ou viram alguma matéria 

                                                             
16   Folhetos impressos informativos. 
 

17   Significa “subterrâneo”, debaixo do chão. Geralmente se constitui a partir de seu par de 
oposição, o mainstream. O underground é entendido como uma cultura que não visa (e não é 
feita), necessariamente, buscando lucro e fama, mas que é baseada em critérios ideológicos e 
de produção alternativos. 
 



jornalística a respeito (ou simplesmente por ouvirem falar em rodas de amigos); 

(4) aqueles que visitaram o espaço aos domingos, porque se interessaram pelas 

bandas que viram se apresentar ali em dias de show. Além destas ocasiões 

podemos citar a visita freqüente de teólogos, pastores, estudantes das mais 

diversas áreas ou ainda membros de outras igrejas que chegam até o local para 

observar aquela “igreja diferente”, e sucede que, para todos esses casos, o 

resultado mais comum para a busca de um perfil homogêneo da Comunidade é, 

justamente, a indefinição, ou seja, uma espécie de visitação de um público com 

freqüência muito aleatória, heterogênea. 

É a característica de “show”, “happening18 religioso” da Comunidade 

Gólgota, com um público de “espetáculo” - que entra e sai da igreja para assistir 

a “alguma coisa” (que pode ser a música, o culto ou as duas coisas) - o que 

demanda outra classificação no quadro das instituições religiosas; distante das 

tradicionais que possuem uma clara hierarquia entre presbíteros e diáconos, 

pastores e bispo, um caderno de visitas (com o telefone ou qualquer outro 

contato do visitante), ou ainda um “livro de membros” onde se dispõe de todos 

os integrantes efetivos da igreja, um “livro dos dizimistas” com os valores de cada 

arrecadação, ou qualquer documento que estabeleça o controle de quem, 

definitivamente, se estabelece na igreja enquanto membro permanente da casa. 

Trata-se claramente de um espaço de circulação de caráter juvenil 

liderado por um líder com perfil condizente ao público que se deseja atingir. 

Pastor Pipe é um homem de aproximadamente quarenta anos, headbanger19 

desde garoto, guitarrista de uma banda de Metal Cristão. Sua massiva inserção 

na mídia é um fator considerado indicador para o surgimento deste tipo de 

público “passante” - a aparição do pastor em entrevistas de canais televisivos, 

emissoras de rádio, bem como entrevistas para postais online ou veiculadas nos 

meios impressos, operaria como mediadora nas relações visitante-igreja; ou 

seja, podemos entender como esta igreja “sai” de seu espaço físico20 e vai até 

                                                             
18   Significa “acontecimento” em português. Se trata de uma expressão artística que 
mistura as artes visuais e cênicas. Espontaneidade e improvisação são suas características. 
 
19   Termo americano a que se refere aos adeptos do estilo, remete também ao movimento 
sincronizado das cabeças para cima e para baixo marcando o ritmo da música.  
  
20  Portanto podemos pensar a idéia de comunidade como “aberta” – a Gólgota como uma 
comunidade “inclusiva” e “difusora” simultaneamente. 



onde as pessoas estão através dos meios de comunicação – algo muito parecido 

com a ideia de “igreja eletrônica” de Jesús Martin Barbero (1995). Ele afirma que 

esse suporte midiático favorece não somente o alcance de pessoas para a fé 

cristã, mas principalmente a mediação da experiência religiosa. Ao contrário do 

que se tende a pensar, de acordo com o conceito trabalhado pelo autor, igreja 

eletrônica não remete somente à igreja detentora dos canais televisivos ou 

emissoras de rádio, mas sim aquelas, como a Gólgota, que utilizam os meios de 

comunicação (especialmente internet, neste caso) para “expandir o culto, 

acrescentar, dar continuidade, intensificar a própria experiência religiosa” 

(Martin-Barbero 1995) – na medida em que são disponibilizados vídeos 

musicais, pregações do pastor em arquivos de áudio, textos reflexivos além de 

todas as discussões teológicas dispostas para download nas redes sociais, 

servindo como um “empurrão a mais” na proximidade com Deus21. 

Percebe-se, facilmente, como as características que Meister aponta na 

definição das igrejas emergentes servem para pensarmos a Comunidade 

Gólgota. No que diz respeito ao discurso defensor da não necessidade de 

vínculo formal com a igreja, da liberdade de práticas de lazer e consumo (sem 

que essas sejam mal vistas pelo grupo), bem como, o envolvimento 

afetivo/conjugal com pessoas que não sejam cristãs, são simples exemplos de 

como podemos conceber a categoria “conversão”22 como moldável, além de 

imensurável, e, inclusive, pensar sobre a lógica interna na construção das 

noções de sagrado e profano. 

Essas duas esferas vêm sendo citadas no texto por servirem como 

categorias bases para a interpretação deste fenômeno performático, entendidas 

como pólos atuantes num processo híbrido/ fronteiriço de construção de 

identidade, através do qual permite que esses golgotanos existam em dois 

                                                             
 

21   Nos registros de 2011, a Comunidade gerenciava e gerava conteúdo para 2 blogs sobre 
os ministérios da igreja, 4 sites sobre debates e discussões teológicas e mais de 8 comunidades 
no Orkut. 
 
22   Essa é a realidade das igrejas ditas “alternativas”/ “juvenis”/ “emergentes”, que 
oferecem uma conversão adequada àquela que o jovem requer para poder transitar entre o 
secular e o religioso, como é o caso do headbanger cristão e/ou do underground cristão. 

 



universos (que durante muito tempo foram impenetráveis) simultaneamente: o 

secular e o religioso. A representação (mimética) de sua religiosidade está 

diretamente ligada à forma como a concebem. 

Émile Durkheim, em seus estudos sobre a religião primitiva, observa que 

a divisão do mundo nesses dois domínios, enquanto gêneros opostos, é um traço 

distintivo do pensamento religioso; que “não existe na história do pensamento 

humano outro exemplo de duas categorias de coisas tão profundamente 

diferenciadas, tão radicalmente opostas uma à outra” (1989:22). Mircea Eliade 

diz que essas duas categorias “constituem duas modalidades de ser no mundo, 

duas situações existenciais assumidas pelo homem ao longo de sua história” 

(2008:20).  

Embora essas instâncias estejam presentes como sistemas simbólicos 

atuantes na ordenação social desde as estruturas sociais mais primitivas até 

hoje, é importante destacar, concordando com a autora, que as noções de 

sagrado e profano são construções sociais contextualizadas: “essa oposição foi 

concebida de maneiras diferentes, conforme as religiões” – “os modos de ser 

sagrado e profano dependem das diferentes posições que o homem conquistou 

no cosmos” (ibid). 

Se nas doutrinas pentecostais tradicionais as produções artístico-

religiosas deveriam necessariamente manter sua diferenciação discursiva e 

sonora da música secular (a música mundana), vemos que nessa economia 

religiosa contemporânea (pós neopentecostalismo) - onde as fronteiras são 

fluidas e o dualismo sagrado/profano se dissolve, a evangelização se dá sob 

formas mais indiretas, com linguagens híbridas, padrões comportamentais e 

musicais alternativos. 

 

O culto Golgotano como momento ritual 
 

A parte inicial do culto do domingo à noite, o “louvor”, acontece quase no 

breu; há pouca luz – apenas ativando o “nightshot”23 da câmera é possível se 

captar imagens. Em aproximadamente uma hora de uma música sonoramente 

                                                             
23   Dispositivo de visão noturna. 
 



encaixada no que podemos chamar de Metal, Hardcore ou Matalcore24, os jovens 

se agitam no mosh25, correm em círculos, cantam fervorosamente - ora 

levantando os braços para cima como sinal de entrega, ora balançando os 

cabelos como manda a prática metaleira.  

As mulheres investem no bom visual. A cor preta sempre predominante, 

assim como os cabelos, sempre bem trabalhados, alternando cores e cortes. As 

maquiagens reforçam os olhos. As unhas sempre escuras. Os espartilhos 

ressaltam a silhueta. Os coturnos oferecem o ar de peso e firmeza. 

As tatuagens e piercings superabundam nos visuais dos corpos dos 

homens e mulheres. Muitas peças de roupa em couro e muitos acessórios como 

cintos, munhequeiras, correntes, tachas. E ainda existe a estética gestual, da 

qual fazem parte as guitarras imaginárias, os sinais com as mãos, o balançar 

sincronizado das cabeças, as feições agressivas e concentradas ao repetir/ 

afirmar, as canções sagradas. É ali, no louvor do culto, que o fenômeno do Metal 

Cristão se manifesta. Trata-se de uma representação, e é pelo seu caráter 

revelador que o ritual se torna uma categoria (um modelo) de análise eficaz da 

vida social. 

Os rituais, de acordo com Durkheim (1989), embora suscitem estados de 

efervescência e delírio, não são irracionais e desprovidos de um sentido; as 

crenças, consideradas representações, tomam forma no ritual, através dos 

modos de ação. Ação esta, de acordo com Victor Turner (2005), movida/ 

acionada pelos próprios símbolos rituais. O antropólogo afirma que os símbolos 

representam/ remetem, através de qualidades análogas ou por meio de 

associações, a fatos ou pensamentos - uma abordagem comum também a 

Clifford Geertz (1978), que define cultura como “documento de atuação pública”, 

um conjunto de regras e mecanismos atuados através de signos. Nesta 

perspectiva, se torna, então, passível de ser interpretada e observada no 

cotidiano, como emersão sobre a superfície - e só pode ser compreendida 

                                                             
24  O Metalcore consiste na fusão entre o hardcore e o Metal. Ambos carregam um som 
agressivo, às vezes opressivo, com guitarras amplificadas e distorcidas, a bateria acelerada e os 
vocais cavernosos. 
 
25   Espécie da “dança” agressiva onde o público se empurra mutuamente, se bate e se 
chuta em grupo. 
 



através da etnografia, uma leitura realizada “por entre” as estruturas significantes 

dispostas hierarquicamente através destes comportamentos. 

A pesquisa etnográfica junto ao público golgotano identificou, de maneira 

um tanto desafiadora e sutil, de que forma, por meio de seus momentos rituais e 

sua produção musical, esses atores sociais “jogam” e “encenam” os símbolos 

desta cultura. A análise toma o momento do culto como cerimônia ritual. Para os 

golgotanos, é o momento identificado como mais sagrado e importante da 

semana - acontece sempre no mesmo local, no mesmo dia e na mesma hora, 

da mesma forma, pelos mesmos motivos. É o momento da “comunhão”, 

“adoração”, ou como afirma o sociólogo, da “experiência”: 

De fato, qualquer que tenha realmente praticado uma 

religião sabe bem que é o culto que suscita aquelas 

impressões de alegria, de paz interior, de serenidade, de 

entusiasmo, que são, para o fiel, como que a prova 

experimental de suas crenças. O culto não é 

simplesmente um conjunto de signos pelos quais a fé se 

traduz exteriormente, é a coleção de meios pelos quais ela 

se cria e se recria periodicamente. Que ele consista em 

manobras materiais ou em operações mentais, é sempre 

ele que é eficaz (Durkheim 1989:494) 

 

Eficaz, inclusive, para nós “leitores” do fenômeno, que necessitamos olhar 

para este momento como um desfile itinerante, o lócus. O olhar deve ser 

trabalhado para entendermos que, por trás daquela música agressiva e gritada, 

por trás dos cabelos giratórios, dos socos e pontapés da platéia, existe uma 

mimese26 que visa, justamente, equilibrar as duas forças, para que aquela 

música e performance sejam tão sagradas e tão profanas quanto necessário 

para coexistirem e atraírem o público mataleiro. 

                                                             
26   No sentido proposto por Michael Taussig :  a natureza que a cultura usa para criar uma 
segunda natureza; ou ainda, a faculdade de copiar/ imitar/ fazer modelos/ explorar diferenças – 
o esforço para tornar-se um outro. Taussig diz que a maravilha da mimesis reside na cópia do 
desenho sobre o caráter e poder do original, até o ponto em que a representação pode até 
mesmo assumir esse caráter e esse poder. TAUSSIG, Michael. Mimesis and Alterity: A particular 
History of the Senses. New York: Routledge. 1993. 



O que, então, é representado no culto da Comunidade Gólgota de Curitiba 

- através dessa música considerada “profana” nesse ambiente religioso; nesse 

choque entre estética e discurso? Uma possível resposta para esta pergunta foi 

conseguida através de uma lente que permitiu comparar este culto juvenil 

contemporâneo com o modelo de rito de passagem que inspirou os trabalhos de 

Victor Turner sobre uma antropologia da experiência e da performance.  

Nos anos 50, Victor Turner estudou, junto aos Ndembu, como essa 

sociedade se mantinha em momentos de crise. Foi aí que formulou um modelo 

de análise, a partir do modelo de Arnold Van Gennep27, sobre ritos de passagem. 

O modelo possui quatro fases: (1) a separação, (2) a transição, (3) a 

reagregação, e (4) a resolução da crise. 

A primeira fase seria a ruptura – um rompimento público evidente em 

determinado campo de interação social, um embate, desacordo ou 

descumprimento de tabus, por exemplo. A segunda fase seria o momento de 

crise crescente que se revela com um estado de inflexão e um aspecto 

ameaçador/ desafiador em sua proporção. A terceira fase seria o momento da 

ação corretiva, que viria antes da reintegração social, ou resultado/ resolução da 

crise. 

Momentos de crise são momentos em que os fatores não resolvidos da 

sociedade se manifestam, “irrompem substratos mais fundos do universo social 

e simbólico [..] as relações sociais iluminam-se a partir de fontes de luz 

subterrâneas” segundo John Dawsey (2005). A partir de “O Processo Ritual”, 

Turner (1974) discute as relações entre estrutura e anti-estrutura social em 

momentos específicos e extraordinários da sociedade - momentos esses que 

propiciariam experiências, que revelariam a estrutura social pelo seu “avesso”, 

de certa forma “brincando com o perigo”, colocando as estruturas em risco. 

Como diz Dawsey, nestes momentos rituais, sob o signo da subjuntividade, 

fricciona- se a experiência do real explorando suas dimensões de ficção:  

abrem-se fendas em superfícies endurecidas. 

Manifestam-se elementos não resolvidos. 

                                                             
27   VAN GENNEP, Arnold 1960 The Rites of Passage, Chicago, The University of Chicago 
Press . A formulação de Gennep possui apenas três fases do rito: (1) a separação, (2) a transição 
e (3) a reagregação. 
 



Ctônicos. Vulcânicos. No espelho mágico dos 

rituais, sociedades se recriam, transformando 

elementos do caos em universos sociais e 

simbólicos. (Dawsey 2007b) 

 

Essa experiência antiestrutural – de “efervescência social” (remetendo à 

Durkheim) - proporciona que resíduos históricos sejam trazidos e articulados ao 

presente; a vida social se desmembra e se comunica em seus estratos interiores 

através de, muitas vezes, “efeitos lúdicos”; ocorrem montagens e recriações com 

fragmentos distantes através da suspensão do cotidiano; a estrutura social se 

mostra frágil e se deixa perceber, inclusive revelando os laços que unem as 

pessoas, aproximando-as, sem mediações, por um sentimento de semelhança. 

  

 Figuras grotescas manifestam-se em meio a 

experiências carnavalizantes. No espelho mágico de 

uma experiência liminar, a sociedade pode ver-se a si 

mesma a partir de múltiplos ângulos, experimentando, 

num estado de subjuntividade, com as formas alteradas 

do ser. [..] De fontes liminares, imagens e criaturas 

ctônicas irrompem com poderes de cura para revitalizar 

tecidos sociais. Entidades ambíguas ou anômalas, 

consideradas como sendo estruturalmente perigosas, 

energizam circuitos de comunicação atrofiados. Abrem-

se passagens em sistemas classificatórios estáticos. 

Surgem áreas de contágio. Espaços híbridos. 

Escândalos lógicos. (Dawsey 2005) 

 

 Impossível não aproximar a cena dos crentes golgotanos gritando e se 

debatendo ao som de uma música ainda mais brutal que o próprio movimento 

de seus corpos. Claramente pode-se comparar esse momento “antiestrutural” de 

Turner com o momento do louvor, percebendo que, o que está sendo articulado 

(recombinado) naquele ritual headbanger são elementos sagrados e profanos – 

um tipo de música que, aparentemente, não combina com o que está sendo 

propagado. 



 Essa percepção - de que a partir da experiência liminar é possível 

visualizar “incoerências”- é a premissa que alavanca os estudos de Turner para 

uma perspectiva de “experiência” dentro de uma leitura estrutural. Nessa 

experiência liminar é possível encontrar a dimensão de “communitas”28, na qual 

surgem símbolos multivocais (polifônicos) que articulam diferenças pelo seu 

dinamismo; criando metonimicamente significados dispersos entre si.  

Em sua antropologia da performance, Turner (1987) reflete dizendo que, 

se nossa vida cotidiana pode ser considerada uma espécie de teatro, o drama 

social29 deve ser visto como meta-teatro. Pensar o culto cristão como um ritual/ 

“meta-teatro”, imerso num contexto de religiosidades fragmentadas pós-

modernas (articuladas, adaptadas, recriadas) remete exatamente a esta 

perspectiva de Turner, através da qual se poderia pensar esta atividade religiosa 

não apenas como tradicionalmente se faria - ou seja, pensar o momento ritual 

como uma suspensão de papéis da vida cotidiana em uma sociedade 

industrializada, para a manutenção dos laços comunitários, solução de conflitos, 

etc - mas como uma prática religiosa que se adequaria às contradições sociais 

reproduzindo, justamente, o modelo ao qual se apareceria como oposto: o 

profano. O que acontece, segundo ele, é que:  

os gêneros que floresceram desde a revolução 

industrial (as artes e ciências modernas), embora 

menos sérios aos olhos da população em geral, 

(ciência pura, entretenimento, interesses da elite), têm 

apresentado um potencial maior para transformar os 

modos como as pessoas se relacionam entre elas e o 

conteúdo de suas relações.” (Turner citado em Dawsey 

2005). 

 

                                                             
28   TURNER, Victor. O processo ritual. Petrópolis: Ed. Vozes, 1974 
 
29  Em Cisma e continuidade em uma sociedade africana (1996 [1957]), a partir das 
análises funcionalistas dos processos de con?ito, a formulação dessa noção se dá a partir de 
uma comparação entre a estrutura temporal de alguns tipos de processos sociais daquela cultura 
e os dramas de palco, com seus atores e atos, inseridos numa narrativa à procura de um climax.  
 
 



Vejo o fenômeno do Metal cristão, inserido no contexto de uma 

comunidade/ igreja, como um fenômeno liminóide. Esse termo é semelhante 

(porém não idêntico) a “liminar”, adequando-se de melhor forma às sociedades 

complexas. A “modernização” age sobre a sociedade descentrando e 

fragmentando a atividade de recriação de universos simbólicos; as formas de 

expressão simbólicas se dispersam no mesmo ritmo da fragmentação das 

próprias relações sociais.  

 De acordo com as características levantadas por Dawsey (2005) a 

respeito dos fenômenos e agentes liminóides, percebemos como o fenômeno 

pode ser considerado uma forma de ação simbólica com origem em uma fonte 

de experiência liminar, ou seja, o fato de estar nesta fronteira entre o sagrado e 

o profano como condição de “ser” e não apenas de “estar”. Dentro da “crise de 

ação simbólica” que Turner nos aponta como sendo fruto do enfraquecimento 

dos gêneros expressivos no mundo contemporâneo, a igreja Gólgota não 

poderia, então, ser vista como a criadora de um gênero religioso “liminoide” que 

busca articular certos conteúdos tradicionais das igrejas do passado no presente 

e, então, criar uma nova realidade a partir disso?  

Pois é justamente nos momentos de louvor do culto golgotano que esta 

noção de cálculo/ “economia” se manifesta como uma mistura perfeitamente 

calculada, no sentido proposto por Dawsey (2006a), entre o sagrado e o profano. 

O resultado desse “jogo” é essa duplicidade em todos os seus traços: a 

personalidade do fiel, sua produções artísticas (seus zines, bandas, e todo o 

conteúdo virtual), seus comportamentos, hábitos, e seu discurso que remete às 

Escrituras Sagradas.  

 Tanto a música quanto a religiosidade se encaixam em minha análise 

como símbolos “flutuantes” desse culto. Ao traçarem a estratégia da “pesca” 

(evangelização), esses dois símbolos são trabalhados de maneira a criarem uma 

“negociação”, ou seja, uma possibilidade de “mediação” através da qual tanto o 

Heavy Metal, quanto o ritual sagrado, são adaptados.  

Quando tomo o culto religioso golgotano como representação, pretendo 

mostrar, pela perspectiva de Turner, que ali acontece uma espécie de 

“encenação” ritual que deve ser entendida como uma criação mimética dentro 

de relações metafóricas e metonímicas. Ou seja, não se trata apenas de uma 

metáfora – um Deus ausente presentificado através da manipulação de símbolos 



no culto/ ritual; ou até do próprio Heavy Metal (dentro do seu caráter profano) 

presentificado em um modelo de “sacralização”. É mais que isso, é um processo 

metonímico – a representação (ritual), o representante (músicos/ pastor) e o 

representado (sagrado) não se separam, mas funcionam numa espécie de 

“caleidoscópio”, onde, metonimicamente, os símbolos se movimentam, são 

remanejados, atuados e, ao significarem, criam uma nova “realidade” coletiva. 
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