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O Heavy Metal surgiu nos anos 70 inserido em um contexto subversivo. Suas letras 

abordavam (e abordam) temas como a violência, a revolta, a não-religião e alguns anos 

depois, se transformou num marco para a expressão do satanismo. Polêmico no meio musical, 

o próprio Rock`nRoll - sempre tido como “a música do diabo”- e o satanismo, foram levados 

a sério por muitos artistas que estenderam a ideologia anticristã para além das composições. 

Os shows se tornam lócus para a experiência do grupo e neles as performances do artista e do 

público se tornam encenações de possíveis crenças num contexto de contestação e rebeldia, 

onde adeptos escutam a música e constroem coletivamente uma “dança” sincronizada – com 

expressões faciais de ira, guitarras imaginárias, cabelos sendo jogados para frente e para trás, 

o sinal do “chifre do demônio” nas mãos e acessórios com símbolos místicos.  

O White metal mostra-se como uma adaptação do Metal; uma das ramificações do 

estilo.  Sua estética parece ter surgido com a proposta de inserir novo “conteúdo” às formas 

musicais e performáticas dos “pagãos”, adaptando temas e letras voltadas ao cristianismo. A 

“música do diabo” entre os cristãos tem sido, então, um poderoso veículo de uma atuação que 

ainda não está esclarecida. O projeto de pesquisa visa descrever e etnografar essas 

ressignificações, reinvenções e adaptações, do ponto de vista performático, dos headbangers 

cristãos. São gestos proibidos e readaptados, símbolos não utilizados, roupas não vestidas e 

traços da cultura do Metal que foram deixados de lado, moldados para o meio religioso. 
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 O Heavy Metal, geralmente chamado apenas de “Metal1”, é um estilo musical 

derivado do rock, nascido nos anos 70. O som agressivo, às vezes opressivo, com guitarras 

amplificadas e distorcidas, a bateria acelerada e os vocais cavernosos caracterizam a 

                                                 
1  Geralmente referem-se ao estilo somente como “Metal” já que o “Heavy Metal” foi o estilo precursor. 



sonoridade desse gênero que acabou, a partir da década de 80, por se dividir em outros 

subgêneros2. 

 O White Metal, mais conhecido como Metal Cristão, é considerado não um 

subgênero como muitos tendem a considerar, mas sim um movimento de cunho religioso que 

abarca sonoramente características dos diversos gêneros do metal; ou seja,  o metal cristão 

pode apresentar sonoridades do trash ou do metal progressivo, por exemplo - o que marca sua 

alteridade são as letras incluindo o discurso cristão. 

Curitiba é uma cidade reconhecida nacional e internacionalmente como um dos 

grandes pólos da cena metal, tendo suas manifestações e trocas em diferentes locais, através 

de diferentes redes de relações: internet (fóruns virtuais, emails, sites), fanzines, lojas 

especializadas, shows. Em se tratando do metal cristão, a cidade também se destaca. Pode-se 

encontrar atualmente em Curitiba uma quantidade expressiva de bandas para o estudo do 

gênero (entre dez e quinze bandas), sendo elas vinculadas ou não às igrejas evangélicas, onde 

o proselitismo é fortemente marcado e alcançado através de diversos meios, inclusive a 

música. 

A Comunidade Gólgota é uma igreja evangélica conhecida por promover grande parte 

dos festivais e shows envolvendo o metal cristão, entre outras cenas underground juvenis 

curitibanas. Contando atualmente com seis bandas de metal e famosa por ser a “igreja do 

heavy metal em Curitiba” a maior parte dos membros da Comunidade é formada por jovens, 

onde inclusive o pastor é integrante de uma banda de metalcore3.  

 

 

A Comunidade Gólgota 

 

Nada existe que identifique o local na avenida- nem letreiro, nem placa. 

De longe o que se vê é apenas um portão preto estreito, de ferro, alto, com cadeados. 

Mas, não é necessário entrar na igreja para se deparar com os perfis que ali freqüentam. Tanto 

nos dias de shows quanto nos domingos de culto, os jovens cabeludos, homens e mulheres 

vestidos de preto, na maioria tatuados, chamam a atenção dos que passam pelos arredores.  

Ao entrar pelo portão, o que leva até a entrada do galpão (do templo) é um corredor 

estreito que, assim como toda a estrutura da igreja, possui as paredes pintadas de preto. No 

                                                 
2 O Heavy Metal tem se subdividido desde a década de 80 em subgêneros dos quais possuem características 
sonoras, ideológicas e estéticas particulares. Podemos citar o Black Metal, Trash Metal, Doom Metal, Power 
Metal, Speed Metal, Death Metal, entre outros. 
3 Estilo musical criado na fusão entre o Metal e o Hardcore. 



palco, uma cortina, spots e um espaço suficiente para abrigar uma banda inteira com seus 

instrumentos. É ali onde começa o culto, no escuro. O que funciona como iluminação é uma 

luz vermelha instalada no teto, entre o palco e o público – algo que produz um efeito bem 

aproximado aos shows de metal secular4. 

O andamento do culto da Comunidade Gólgota não se difere muito do que se encontra 

numa igreja evangélica tradicional. Após o louvor, uma oração. Após a oração, uma 

ministração sobre ofertas e dízimos. Após isso há um momento de recados internos, leitura da 

bíblia e então a pregação do pastor, que também é finalizada com uma oração de desfecho. 

Destaco o momento de louvor não apenas como um recorte mais significativo, mas 

como um momento ritual onde é possível assistir as diversas representações da cultura que 

pretendo etnografar. 

Tido como um momento de adoração do culto evangélico, o louvor é um momento de 

entrega da alma, do corpo e do espírito à Deus. O louvor se constitui num momento no qual as 

pessoas se levantam, erguem seus braços para o céu, alguns jovens se colocam à frente do 

palco e a banda toca - num ambiente pouco iluminado – músicas de louvor, sendo na maioria 

delas, sonoramente encaixadas no que chamamos de Metal, descrito a pouco. 

 Para quem vê de fora, parece não haver diferenças entre esse metal tocado no espaço 

sagrado e aquele tocado no meio secular. Mas visto de perto, as re-apropriações e 

ressignificações apresentadas na forma “religiosa” do estilo rendem reflexões interessantes. 

Como se cria um metal cristão a partir de uma associação - com anticristianismo, 

satanismo, à rebeldia, violência e drogas- já historicamente traçada?  

Esse questionamento nos sugere a criação de uma nova identidade headbanger5, que é 

a de headbanger cristão – ou ainda, de uma nova música (metal cristão) produzida e pensada 

dentro de um estilo já existente. Essa nova identidade é percebida a partir de um movimento 

duplo através do qual se aproximam elementos necessários para que essa música seja 

realmente reconhecida como um metal, e por outro lado, distanciam-se elementos contrários 

ao que se diz profano à visão cristã e inapropriados ao ambiente religioso. É um esforço de 

“camuflagem” ou um “simulacro” constituído pela existência de um limite através do qual 

instaura-se a possibilidade de uma “travessia” sempre incompleta, sempre em busca de uma 

ultrapassagem impossível: nunca totalmente profano, nem totalmente sagrado. 

 Esse jogo de mimese e representação, esse vai-vém que o metal cristão faz em cima 

de uma espécie de “muro” onde, de lado existem elementos sagrados, e de outro profanos, é 

                                                 
4 Cf.. Noção de “sistema moral” dos objetos, segundo Jean Braudrillard, a ser aprofundada futuramente. 
5  Termo usado para se referir ao fã e adepto do Metal. 



sutil. Tão sutil que se pode dizer que é possível criar um metal tão “profano” sob alguns 

olhos, mas ao mesmo tempo “do bem”, religioso, cristão. 

A partir da teoria de Richard Schechner sobre a performance podemos perceber essa 

construção como um “comportamento restaurado”, ou seja, como uma construção identitária 

baseada na “teatralização”, como algo para ser visto, assistido, montado a partir da 

recuperação de traços pré-existentes, no caso o metal profano, e que,  como uma edição 

cinematográfica, recompõe pedaços, traços, signos, pistas, escolhidos para dar conta de sua 

alteridade. Cantar com expressões de ira na face, produzir um vocal gutural6, expressar 

corporalmente no palco uma inquietação (quase uma guerra) pode (e é por muitas igrejas e 

cristãos) demoníaco. Esse limite entre o sagrado e profano está expresso na performance do 

grupo na qual, por exemplo, gestos (como o sinal do chifre do demônio7) ou símbolos nos 

acessórios ou vestimentas  (como o pentagrama, a cabeça do bode, a cruz invertida ou outros 

símbolos associados à magia ou ocultismo) são abandonados. Ao mesmo tempo, grande parte 

das características estéticas do estilo se mantém, como tatuagens, as roupas pretas, as 

camisetas de bandas, a forma de cantar, o mosh8, o balançar dos cabelos para cima e para 

baixo, entre tantas outras marcas estéticas e comportamentais responsáveis por constituir um 

headbanger. 

A pesquisa pretende apreender de que forma, através da performance, os aspectos e 

valores culturais são comunicados e encenados nesses momentos rituais (onde considero 

shows e momentos de louvor do culto) e inclusive na vida e práticas cotidianas; bem como 

compreender como são constituídas as noções de sagrado e profano entre essas pessoas. 

O que representa para esses cristãos cantar com uma voz demoníaca? O que eles 

acreditam estar comunicando (sobre eles) utilizando tal tipo de vestimenta?  Sendo a 

performance um ato de comunicação, acredito ser essa uma inclinação metodológica 

pertinente para estudar a cultura metal cristã. 

 
 
Performance 
 
 

A questão central na teoria da performance surgiu a partir das preocupações acerca do 

papel do simbólico na vida humana e nas relações entre cultura e sociedade.  Considerando 

todas estas indagações como possíveis de serem tratadas a partir da  Antropologia da 

                                                 
6  Vocal rouco, rosnado. Qualificado por ser uma técnica de canto na qual a garganta prepondera sobre a boca. 
7  O gesto consiste em manter levantados apenas os dedos indicador e mínimo da mão. 
8  Espécie da “dança” agressiva onde o público se empurra mutuamente, se bate e se chuta em grupo. 



Experiência de Victor Turner, entre outros, acredito ser um bom caminho metodológico para 

analisar o fenômeno em questão: o jogo mimético entre um metal não cristão e um metal 

cristão, através das experiências e suas expressões corporais e faciais, do canto, da 

gestualidade, das roupas e tudo aquilo que implica e está contido no Metal e conceito de 

performance - não isolando, obviamente, a esfera da vida social (ética, valores, religião) 

desses atores e suas tensões cotidianas em relação a manutenção de sua identidade. 

Percebendo o momento de louvor enquanto momento ritual e lócus simbólico por 

excelência, pode-se perceber a música como símbolo central da atividade dos adeptos. É a 

partir e através desta experiência corporal, emocional e estética - criada através de sensações, 

lembranças, emoções – que essa performance surge e é cultivada. Obviamente a religião entra 

aqui como fator importante a se levar em consideração no que diz respeito à experiência 

coletiva. 

Momentos de performance, são momentos de reflexividade, ou seja, de percepção do 

self, de si mesmo como um outro. Através dos atos performativos nos constituímos para 

sermos vistos, compreendidos e assumidos como um outro que temos interiorizado enquanto 

ideal, modelo “de” e “para”. Como já disse Schechner, o ato de refletir sobre si é um fator 

constituinte da performance.  

Esse “comportamento do comportamento” faz com que auto-imagens sejam 

construídas, que identidades sejam pensadas e transformadas. Se auto-construir como 

headbanger cristão é refletir sobre o que comunicar através de posturas e valores transmitidos 

na música. Isso jamais seria possível se não houvesse um “outro” para servir de referência. 

Cria-se a alteridade através de um jogo de espelhos onde o não cristão também tem seu lugar 

nessa construção “sagrada”. 

No caso desses cristãos, não haveria no plano performático uma forma de resolver 

uma tensão gerada pelo “ser metal” e não ser totalmente como ele? Certamente essa tensão, e 

sua resolução, são expressas nesse plano, e esta pesquisa pretende aprofundar justamente esta 

dimensão. A performance do grupo parece revelar seus intentos e seus “tabus”. Através dela a 

identidade se move de um lado para o outro do muro que separa o profano e o sagrado no 

universo do Heavy Metal. 
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