
omens de terno alinhadinho e 
mulheres de saia comprida e 
cabelo preso, todos com a Bí
blia debaixo do braço, cantam 

barulhentos hinos de louvor com vozes 
potentes, tão exageradas que até dão a 
impressão de que Deus é surdo e só 
atende às preces de quem grita. Essa 
costumava ser a imagem da música re
ligiosa produzida pelas várias denomi
nações evangélicas do Brasil — ou, no 
termo consagrado no meio, a música 
gospel. O cenário, porém, mudou imen
samente desde o fim dos anos 50. quan
do só o que se ouvia eram a voz empos-
tada e os arranjos morosos do pastor 
Luiz de Carvalho (nos seus limites, um 
renovador introduziu o violão nas can
ções evangélicas brasileiras). Já há duas 
décadas, as versões em português de 
hinos religiosos americanos cederam 
lugar às composições das próprias es
trelas nacionais. E, embora "gospel", na 
origem americana, diga respeito a um 
tipo específico de canto coral em igre
jas, no Brasil o termo é um amplo guar
da-sol, sob o qual se abrigam os mais 
variados gêneros: rock. samba, soul. 
hip-hop e até a axé music — que, na sua 
até outro dia improvável conjunção com 
a música religiosa, se chama "louvadei-
ra". Os nomes da música gospel têm 
ganhado uma repercussão que extrapo
la o público fiel, ocupando espaços an
tes reservados à MPB "profana". São 
convidados a participar dos programas 
televisivos de Raul Gil, Eliana e Xuxa 
e já ganharam um especial na Globo — 
Promessas, registro do show realizado 
no Aterro do Flamengo em dezembro 
passado. Sim. o gospel salva: tornou-se 
uma das maiores esperanças de recupe
ração para a claudicante indústria fono
gráfica. É hoje o segundo gênero mais 
consumido no país, atrás apenas do ser-
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tanejo, e sofre menos com a pirataria (o 
público considera pecado lograr o artis
ta do qual é fã). Em 2010. o mercado 
gospel faturou 1,5 bilhão de reais. 

A entrada da música gospel no mun
do secular começou sobretudo pela voz 
de Aline Barros, que ainda nos anos 90 
se tomou figura fácil de programas de 
auditório — em especial o de Xuxa. Ex
celente intérprete. Aline fez muito para 
dissipar o preconceito que o público não 
evangélico tinha em relação à música 
gospel. Há quatro anos. Régis Danese, 
ex-integrante do grupo de pagode Só pra 
Contrariar, invadiu as rádios não religio
sas com a canção Faz um Milagre em 
Mim. A letra trazia referências a figuras 
pouco familiares para quem não fre
quenta os templos, como Zaqueu, perso
nagem do Evangelho de Lucas. Mas a 
melodia simples e o refrão pegajoso ga
rantiram seu sucesso. O tema religioso, 
aliás, vem ganhando matizes na nova 
música gospel. Antes, era muito comum 
que os cantores implorassem diretamen
te ao Senhor, muitas vezes com interpre
tações derramadas. E este parecia ser 
sempre o Deus implacável do Antigo 
Testamento: "Jeová é Deus tremendo/ 
Faz machado flutuar/ Ele ressuscita 

mortos/ Faz o cego enxergar", apregoa
va Shirley Carvalhaes em Jeová Jiré, de 
1999. Nos últimos tempos, o Deus gos
pel ficou bem mais camarada. Eis o que 
canta Bruna Karla (um fenômeno com 
350000 discos vendidos) em Advogado 
Fiel: "Meu advogado é o meu Senhor/ 
Ele me defende do acusador/ Minha au
diência ele já marcou/ E garantiu de no
vo que eu serei o vencedor". 

Sintomático do avanço gospel é que 
gravadoras como Som Livre e Sony Mu-
sic passaram a incluir astros do gênero 
em seu plantel. A primeira lança os dis
cos da Diante do Trono, banda tradicio
nal no circuito religioso. Mais ambicio
sa, a Sony tem quinze nomes em seu 
catálogo gospel. incluindo Damares. 
cujo álbum Diamante foi o nono mais 
vendido no Brasil em 2011. Represen
tante da chamada música pentecostal. a 
cantora paranaense aproxima-se mais 
das velhas canções de adoração (acres
cidas de teclados xaroposos) do que do 
pop de Aline Barros ou Fernanda Brum. 
Nesse mesmo espírito místico e reveren
te, o pai de Damares conta que o talento 
da filha surgiu quando, ainda menina, 
ela encontrou um anjo que lhe derramou 
óleo na boca. Também grava com a Sony 

0 DOM DAS PARADAS A cantora 
Damares. representante do canto de 
adoração mais tradicional: seu pai diz 
que ela começou a cantar melhor depois 
que um anjo derramou óleo em sua boca 

o cantor cult Leonardo Gonçalves, que 
já lançou até um disco em hebraico e 
conta com a luxuosa participação das 
cordas da Sinfônica Checa e da Filarmô
nica de Praga em seu mais recente CD, 
Princípio e Fim. 

Os astros do gospel estão nos iPods 
das celebridades, inclusive daquelas que 
não têm jeito de carola. Neymar é admi
rador das canções do soulman Kleber 
Lucas. O rapper Pregador Luo é o favo
rito entre lutadores de MMA. "Ele é um 
pastor das boas palavras", diz o campeão 
Anderson Silva. A mensagem fundamen
tal do rapper cala fundo em quem troca 
tabefes no octógono: não se pode jamais 
perder a fé. Embora já transcendam os 
limites dos templos e igrejas, os astros 
do gospel não podem dispensar o públi
co evangélico "de raiz". Que. por sinal, 
é vigilante: não admite artistas que não 
vivam de acordo com os princípios que 
professam na música. "No gospel, não se 
pode cantar o que não se sente", diz 
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Maurício Soares, responsável pelo de
partamento religioso da Sony Music. Os 
"convertidos" — artistas que subitamen
te passam a se dedicar à vertente evan
gélica — são vistos com desconfiança. 
Pierre Onassis. ex-cantor do Olodum e 
do Café com Pão. tornou-se evangélico 
e criou a tal "louvadeira". uma espécie 
de baticum do Senhor. Não canta mais 
Requebra ou Vixe Mainha. profaníssi
mos sucessos do Carnaval. Até o mo
mento, porém, a louvadeira ainda não 
conseguiu sair dos limites do Nordeste. 

O compositor mais reputado do meio 
gospel é Anderson Freire, 31 anos. de 
Cachoeira de Itapemirim. no Espírito 
Santo, terra do católico Roberto Carlos 
(e Freire garante que as músicas religio
sas de Robertão nunca o influenciaram). 
Aline Barros, Cassiane e Bruna Karla já 
gravaram composições do autor, que 
tem um princípio salomônico para resol
ver disputas: "Se duas cantoras quise
rem a mesma música, eu dou para quem 
pediu primeiro. E não faço música por 
encomenda". Freire diz que só compõe 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 21, p. 108-110, 23 maio 2012. 




