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RESUMO

O termo Gospel significa: evangelho. Com o passar do tempo o termo passou a ser empregado como
um gênero musical, na qual contém vários subgêneros, como: forró, rock, dentre outros. O termo
Worship significa: Culto, Adoração, no entanto vem sendo utilizado como nomenclatura para um novo
subgênero da música Gospel, que cresce cada vez mais. O Worship music é oriundo dos Estados
Unidos, tendo semelhanças musicais com o Jazz, minimalismo e música eletroacústica. A pesquisa
foi realizada por meio da análise do repertório Worship, bem como de relatos de experiência do autor,
observando as principais características musicais desse estilo; assim como os impactos sociais que o
Worship vem causando. No Brasil há poucos materiais didáticos musicais sobre o assunto, por isso,
esta pesquisa se propõe como uma espécie de guia para músicos que queiram saber mais sobre
esse tipo de música.

Palavras-chave: Worship. Música Gospel. Gospel brasileiro.

ABSTRACT

The term Gospel means: gospel. Over time the term began to be used as a musical genre, in which it
contains several subgenres, such as: forró, rock, among others. The term Worship means: Worship,
Worship, however has been used as a nomenclature for a new subgenre of Gospel music, which
grows more and more. Worship music comes from the United States, having musical similarities with
Jazz, minimalism and electroacoustic music. The research was carried out through the analysis of the
repertory Worship, as well as of reports of experience of the author, observing the main musical
characteristics of this style; as well as the social impacts Worship has been causing. In Brazil there are
few musical didactic materials on the subject, so this research is proposed as a kind of guide for
musicians who want to know more about this type of music.

Keywords: Worship. Gospel music. Brazilian Gospel.

RESUMEN

El término Evangelio significa: evangelio. Con el paso del tiempo el término pasó a ser empleado
como un género musical, en la cual contiene varios subgéneros, como: forró, rock, entre otros. El
término Worship significa: Culto, Adoración, sin embargo viene siendo utilizado como nomenclatura
para un nuevo subgénero de la música Gospel. El Worship music es oriundo de los Estados Unidos,
teniendo semejanzas musicales con el Jazz, minimalismo y música electroacústica. La investigación
fue realizada por medio del análisis del repertorio Worship, así como de relatos de experiencia del
autor, observando las principales características musicales de ese estilo; así como los impactos
sociales que el Worship viene causando. En Brasil hay pocos materiales didácticos musicales sobre el
tema, por eso, esta investigación se propone como una especie de guía para músicos que quieran
saber más sobre ese tipo de música.

Palabras clave: Worship. Musica Gospel. Evangelio del Brasil.

1 INTRODUÇÃO

A música cristã protestante sempre enfrentou barreiras litúrgicas que foram impostas desde os
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primeiros anos de existência dessa religião, barreiras estas que eram em sua grande parte, de
origens culturais locais, porém transformados em dogmas, isso afetava a maneira de se vestir, o falar
e as artes, incluindo a música.

No Brasil não foi diferente, houve inúmeras barreiras que foram quebradas, porém, no caso da igreja
protestante brasileira, os preceitos que eram muito mais culturais do que bíblicos, eram regidos pela
cultura estrangeira (Estados Unidos e Inglaterra), já que o Brasil foi evangelizado por norte
americanos e ingleses. A música foi umas das áreas que mais sofreu nesse ponto, pois a música
ideal para os cultos protestantes era feita por instrumentos orquestrais, música para quartetos, dentre
outros do segmento orquestral. No entanto, esse tipo de música era muito presente na cultura inglesa
e norte americana, sendo muito bem aceito nas igrejas, mas pela cultura e si quando isso chega ao
Brasil, é visto como um dogma.

O termo Gospel significa: evangelho. Com o passar do tempo o termo passou a ser empregado como
um gênero musical, na qual contém vários subgêneros, como: forró, rock, dentre outros. Os
subgêneros da música gospel no Brasil sempre enfrentaram barreiras, desde o Rock ao Forró.
Justamente por essa influência europeia e americana é que músicas e instrumentos menos
agressivos e ligados à música erudita sempre tiveram mais aceitação. No entanto, desde os anos 90,
a música Gospel estrangeira abriu as portas para o Rock, pop e música eletrônica. O termo Worship
significa: Culto, Adoração, no entanto se tornou a nomenclatura para mais um subgênero da música
Gospel, o Worship Music, ou simplesmente Worship.

2 METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada por meio da análise de gravação de cantores que são classificados como
Worship, isso por meio de áudio e vídeo, observando as principais características desse estilo
musical, características que vão da parte harmônica, melódica, rítmica, dinâmica, passando pelo uso
da tecnologia, análise de letras, assim como os impactos sociais que o Worship vem causando, que
por sua pode ser visto como negativo ou simplório, mas tem trazido inúmeros pontos positivos aos
músicos.

É notável que como é algo muito novo aqui no Brasil, ainda não existe matérias didáticos musicais
falando desse subgênero, por esta razão, a pesquisa se propõe como uma espécie de guia para
músicos que queiram saber mais desse tipo de música, conhecer a linguagem, características
musicais, conceituais e recursos tecnológicos que é utilizado nesse estilo.

3 CONCEPÇÃO DO WORSHIP

Até meados de 2010, o termo Worship era somente usado como um significado do inglês para
“Adoração, Culto”, como é o título de um álbum do cantor norte-americano Michael W. Smith, mas aos
poucos foi sendo utilizado para nomear esse novo estilo musical, oriundo das igrejas protestantes dos
Estados Unidos. A concepção do Worship como estilo musical traz consigo uma bagagem muito forte,
que transcende os aspectos musicais, causando impactos no estilo de vida dos que aderem, desde o
comportamento até a maneira de se vestir. É sempre o sofisticado se contraponto ao rústico, pois ao
mesmo que em que se utiliza das mais avançadas tecnologias, utiliza-se instrumentos com aparecia e
sonoridades clássicas, com recursos simplórios, remetendo a algo rústico. É uma mistura de moderno
com conservador, ou clássico, pois ao mesmo tempo que utiliza, liberdade de dogmas religiosos
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tradicionais, sendo despojados nas atitudes, carrega consigo um toque de conservadorismo em
alguns pontos, isso vai do discurso, passando pelos instrumentos musicais, até o visual, ou seja, as
vestes, pois é comum o uso de adereços clássicos, como chapéus, camisas xadrez, ao mesmo tempo
que se estão antenados na última moda. É sempre o moderno se contraponto ao clássico. Outro fator
que deve ser observado é que geralmente quem está como líder do grupo, realizando o papel de
cantor principal, é um guitarrista ou tecladista (MELTZER, 2018). Abaixo, observe algumas das
características relacionadas ao conceito do Worship:

• Worship – Culto, Adoração;
• Música congregacional;
• EUA; 2010;
• Liberdade de expressão;
• Minimalismo (Philip Glass);
• Jazz (Improvisação);
• Expressionismo (John Cage);
• Música POP;
• Rock;
• Exploração das dinâmicas;
• Mistura do moderno com o clássico;
• Contraponto entre o sofisticado e o rústico.

4 ÍCONES DO WORSHIP

Como já foi abordado aqui, o Worship surgiu nos Estados Unidos e se alastrou por vários países,
incluindo o Brasil, a seguir, alguns dos artistas que foram pioneiros do gênero ou que de alguma
maneira alcançaram destaque, se tornando referência. Os tópicos abaixo estão divididos
geograficamente.

4.1 ÍCONES INTERNACIONAIS

• Michael W. Smith (EUA);
• Darlene Zschech (Autralia)
• Hilsong (Austrália);
• Matt Redman (Londres);
• Hilsong London (Londres);
• Hilsong United (EUA);
• Jesus Culture;
• Paul Baloshe (EUA);
• Kare Jobe (EUA);
• Chris Tomlin (EUA);
• Passion (EUA);

4.2 ÍCONES NO BRASIL
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• Diante do Trono (BH, 1998);
• Casa de Davi (Londrina, 2005);
• David Quinlan (BH, 2007);
• Laura Souguellis (2012);
• Dunamis (2015);
• Salt (2017);
• Central 3 (2017);
• Morada (2018);
• Isadora pompeo (2018);

4.3ÍCONES EM SERGIPE

• Cristo Centro (Itabaiana, 2017)

5 INFLUÊNCIAS E SEMELHANÇAS

Ao analisar o Worship, pode-se detectar algumas influências ou semelhanças com outros gêneros
musicais, como Jazz, música eletroacústica e com o minimalismo. Não se pode afirmar que é uma
influência direta desses estilos, pelo fato de que grande parte dos músicos que tocam Worship não
tiveram um estudo formal de música, ou uma formação acadêmica que lhes proporcionassem o
contato com gêneros que não são de fácil acesso, como o minimalismo.

Por certo, grande parte dos músicos do Worship tiveram seus estudos musicais na igreja, e este
sendo em muitos casos, voltado apenas para a prática; entretanto, não se pode afirmar que os
pioneiros do gênero não tiveram um estudo de Jazz, minimalismo e música eletroacústica; mas não
dá para negar a semelhança que há entre o Worship e os gêneros citados aqui.

5.1 SEMELHANÇAS COM JAZZ

Percebe-se que o Worship tem uma certa semelhança com o Jazz[i], com isso, vale ressaltar que
quando se utiliza este termo aqui, não se refere somente ao Jazz tradicional, u seja, o gênero musical
criado nos estados unidos no início do século XX, com grande expressão entre os anos 1930 e 1940,
na qual tem como subgêneros o Swing, Bebop, hard bop, cujas principais características são o uso de
tercinas, harmonias complexas e improvisação.

A improvisação sem dúvidas é a principal característica do Jazz, embora o termo Jazz seja utilizado
aqui no sentido de qualquer tipo de música que tenha tema e improvisação, portanto, essa é a
semelhança com o worship.

O worship tem uma característica muito forte, que é a improvisação, embora, na linguagem cristã, o
termo utilizado para improvisação é “espontâneo”, ou seja, as músicas em geral têm o tema, com
algumas partes, porém, há sempre um espaço reservado para o cantor ou músicos se expressarem
livremente, de maneira espontânea, ou seja, momento de improvisação. Isso acontece em grande
parte do repertório worship, sobretudo, nas músicas de andamento mais lento, e o cantor principal
ministra à igreja (canta de maneira improvisado e fala à igreja).
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5.2 SEMELHANÇAS COM O MINIMALISMO (Philip Glass)

O Worship tem uma presença muito forte do minimalismo, na qual o maior representante é Philip
Glass. O minimalismo utiliza o mínimo de elementos possível, isso em relação à quantidade de notas,
progressões harmônicas com pouquíssimos acordes, e tais acordes sem extensões, melodias
também com poucas notas, muitas notas repetidas e pequenos motivos que rodeiam a canção toda;
já em termos de instrumentos, notamos uma semelhança com o minimalismo, pouco os instrumentos
são pequenos, no tocante à recursos, por exemplo: As baterias são baterias com poucos tambores e
pratos, poucos instrumentos de sopro (por vezes aparece somente um, como solista ou para fazer
contrapontos). Simplicidade é a chave, porém, os músicos tentam explorar os timbres dos seus
instrumentos ao máximo.

5.3 ELEMENTOS DA MÚSICA ELETROACÚSTICA
(Stockhausen)

A música eletroacústica é fruto do desenvolvimento da tecnologia, que graças à músicos como Pierre
Schaffer[ii] conseguiu avanços. As primeiras composições de Shaeffer, que incluíam a manipulação
sonora por meio da variação da velocidade ou do sentido de leitura das gravações, tinham um efeito
musical fraco, muitas vezes incoerente pela sua natureza fragmentária. Karlheinz Stockhausen[iii],
que em favor da música, incorporou inúmeros recursos da tecnologia analógica, como o uso de
Loops, alterações nos timbres naturais dos instrumentos. Hoje é possível a utilização de softwares de
computador, pedais de efeito e módulos que permitem adicionar filtros, compressores, reverb, delay e
outros efeitos que distorcem a característica timbrística natural de um determinado instrumento,
fazendo com que este tenha um leque muito maior de atuações e aplicações nas músicas. Embora o
termo “música eletroacústica” seja o mais indicado ao que deu origem ao uso de tecnologias na
música, no contexto atual, o termo música eletrônica é mais indicado, isso se for puramente
eletrônica, pois com o uso de softwares e desenvolvimentos digitais, é algo muito mais eletrônico.
Embora o termo “eletroacústico” seja aceito porque utiliza instrumentos acústico processados por
meios eletrônicos, ambos têm validade. Mais um fator em comum com o Worship, esses recursos
favorecem os pequenos grupos, que por falta de recursos financeiros, ou simplesmente pela busca de
novas sonoridades, recorrem a alternativas como essas.

5.4 EXPRESSIONISMO NA MÚSICA (JOHN CAGE)

O expressionismo teve como grande representante na música, o compositor John Cage, pioneiro na
música aleatória e eletroacústica, tem como principais características, o uso de não convencional de
instrumentos musicais (explorar ao máximo as possibilidades que um instrumento tem), o uso de
instrumentos não convencionais, além do uso de matérias que não eram instrumentos musicais
propriamente dito, e utilizá-los para fazer música. Uma das suas obras mais conhecidas é “4:33s”, a
música consiste em silêncio, mostrando que as pausas são tão importantes quanto as notas. Esse
conceito é perceptível no Worship, como por exemplo, os grooves de bateria não são preenchidos, há
“buracos”, mas isso não é negativo, apesar do silêncio, não fica vazio, os solos de guitarra também
seguem o mesmo conceito, buscando melodias cantáveis, com notas longas e bastante pausas,
utilizando muitas vezes instrumentos não tão convencionais como: banjos, ukulelês, gaita de foles,
bem como tocar o violão dando socos como recurso para simular um bumbo ou um Cajon, uso dos
aros da bateria para conduzir dentre outras coisas.
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5.5 MÚSICA POP

Há também traços na música Worship que se assemelham à música POP, pois há a presença de
guitarras, efeitos eletrônicos, músicas sem muitas variações rítmicas, às vezes ocorre de ter no
repertório músicas dançantes (já que o estilo é composto por jovens), mesmo assim, as batidas são
repetitivas, com poucas notas.

5.6 ROCK

Percebe-se também, que a sonoridade nas músicas rápidas se assemelha com a de bandas como
U2, em termos de arranjos, assim como em termos de afinação, com as baterias do Beatles.

6 ASPECTOS TÉCNICOS MUSICAIS

Assim como quaisquer outros gêneros musicais, o Worship também tem os seus aspectos marcantes,
que o tornam peculiar. Vale ressaltar que isso não é regra, quem nem todas as músicas que são
rotuladas como sendo deste gênero terão todas as características descritas a seguir.

6.1 HARMÔNIA

• Ritmo harmônico lento 1 acorde por compasso ou 1 a cada 2 compassos);
• Acordes sem extensão (exceção da 9°);
• Sem muitas notas de passagem;
• Poucas notas (não faz uso de escalas com alta velocidade);
• Geralmente tom de Sol, Dó maior, Ré maior, Lá maior e Mi maior;
• Progressões: I-IV; I-V-vi-IV; vi-IV-I-V.

6.2 LINHAS MELÓDICAS

• Saltos e poucas notas (refrão);
• Melodias repetitivas;
• Melodias apoiadas nas nonas dos acordes.

6.3 RÍTMICA

• Formula de compasso 4/4 e 6/8;
• Colcheia;
• Semicolcheia;
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• Muitas pausas;
• Sem quiálteras.

6.4 ANDAMENTOS

• 55 bpm à 75 bpm;
• 61 bpm e 63 bpm (Frequentemente);
• Andamentos com números decimais: 64,5 bpm (Colcheia 129 bpm).
• Por vezes, quando é uma música dançante, aproximadamente 110 bpm.

6.5 FORMA

• A B C (suave) A B C C (suave) C (espontâneo);
• A B Interlúdio C (suave)... (Espontâneo);
• A A B ... Espontâneo.

6.6 DINMICA

• Do pp ao ff;
• Crescendo por compasso ou sessão da música (B),

6.7 INSTRUMENTAÇÃO

• Violão aço, muito uso de capotraste;
• Bateria – caixa grave, pratos grandes e crasheados, timbres exóticos (aros, efeitos de pratos),

kits pequenos, tambores com afinação seca;
• Baixo – semibreve , marcação contínua Colcheia e semicolcheia
• Teclado – Pad, continuos pad, piano, reverse piano;
• Guitarra – Arpejos, solos cantáveis, delay e Reverb;
• Voz; solo e vozes de apoio;
• Violino, flauta, Ukulele, etc (Movimentos).

6.8 LETRAS

A composição das letras desse repertório de têm um caráter peculiar, pois se tratando de uma música
cristã, irá falar de coisas divinas, fé, amor. Entretanto o que mais chama a atenção no conteúdo das
letras é a sensação de intimidade do humano com o divino, tratando como um relacionamento de pai
e filho, de amigos. Por essa maneira é que também a figura do Espírito Santo aparece que bastante
frequência como conteúdo das letras, já que segundo a Bíblia Sagrada, Ele é o consolador, amigo, ou
seja, proporciona tal intimidade. Abaixo veja alguns dos temas mais comuns nas letras do Worship
Music:

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/worship_aspectos_tecnicos_musicais_de_um_subgenero_atuante_na_mus.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



• Jesus como centro;
• Paternidade;
• Intimidade;
• Espírito Santo;
• Exaltação.

7 MÚSICA E TECNOLOGIA

A tecnologia tem um espaço bastante especial nesse estilo, na qual é composto em grande parte por
jovens, talvez esse seja o fator que leva o Worship à explorar ao máxixo a tecnologia, se tornando a
principal característica estilística, o que deixa o estilo que parece ser muito simples, mas as
ferramentas tecnológicas proporcionam uma sonoridade bastante sofisticada, é possível que essa
seja uma das principais características do estilo, na qual faz total diferença entre os profissionais e
amadores do ramo. Veja a seguir alguns equipamentos eletrônicos e recursos digitais que são
utilizados no Worship.

• Softwares (Ableton Live, Reaper, Pro Tools, Cubase) – São programas para computador que
em muitos casos simulam equipamento eletrônicos, possibilitando o uso de gravações de áudio
multipista, bem como o processamento dos sons de instrumentos musicais acústico.

• Multitracks – São gravadores de áudio multipista, que possibilitam o uso de vários canais
simultaneamente, com controle individual sobre cada um deles, na qual, com o auxílio de uma
interface de áudio, podem enviar esses canais também separadamente para a mesa de som,
por tanto, pode ser utilizado com sons e instrumentos que a banda não tem, como uma maneira
de complementar.

• Sample - Em Música Eletrônica, um trecho pré-gravado que é inserido eletronicamente em uma
música (DOURADO, 2008, p. 293) . Este pode ser utilizado das mais diversas maneiras, desde
ser disparado por Sampler, ou por softwares, até mesmo por um player portátil, como um Ipod,
ou smartphone, basta dividir os canais estéreo, colocando o Sample para um lado e o click para
o outro, em seguida.

• Sampler - Dispositivo eletrônico onde é gravado digitalmente o som de um instrumento ou voz.
O Sampler tem capacidade de reprodução de impressionante fidelidade, sem interferências,
desvios ou ruídos (DOURADO, 2008, p. 293).

• Ambient Pads (preenchimento de fundo no teclado); Continuos Pad.
• Loops –“ (ing. lit.: Volta, curva) Na música concreta, alça de fita magnética que repete

indefinitivamente o trecho recortado” (DOURADO, 2008, p. 188). Ou seja, um ostinato com
timbres eletrônicos de bateria e percussão.

• Click - É a ação do metrônomo, não o aparelho metrônomo propriamente dito, que normalmente
é colocado apenas nos fones do baterista, ou para a banda toda. Este pode ser compartilhado
para os fones de todos os músicos enviando o sinal de um metrônomo (ou Sowtware) para a
mesa de som, e assim encaminhado para o fone de cada músico; também pode ser enviado via
MIDI do computador para metrônomos eletrônicos; bem como enviado via wi-fi, enviado para
outros dispositivos eletrônicos ou digitais, como celulares, também pode ser enviado por meio
de ondas de rádio, com o auxílio de transmissores FM, diretamente para os celulares dos
músicos.

• In ear – São fones de ouvido do tipo intra-auriculares, estes são inseridos no canal auditivo de
modo a proporcionar um melhor isolamento acústico. Isso possibilita o uso do metrônomo em
ao vivo, além de em muitos casos, dispensar o uso de caixas de retorno.

• MIDI – Abreviatura do inglês: Musical Instruments Digital Interface. Interface criada por
protocolo em 1983, possibilita a troca de informações digitalizadas entre dispositivos,
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instrumentos eletrônicos e equipamentos das mais diversas tecnologias e marcas (DOURADO,
2008, p. 206).

• Ableton Link - É um sistema desenvolvido pelos criadores do software Ableton Live, cuja
finalidade é permitir a sincronia de tempo entre dispositivos, por meio de uma rede wi-fi,
semelhante ao MIDI, porém sem fio; eliminando inúmeros e imensos cabos, que quebram com
bastante facilidade, ou na euforia de um show, podem ser desconectados.

• App para celulares – Os desenvolvimentos tecnológicos em favor da música não estão limitas
aos computadores por meio dos Softwares, a tecnologia dos celulares evoluiu bastante com o
desenvolvimento dos Smartphones, com os chamados Apps (Aplicativos), tanto para
plataformas Android, como para os ios, bem como os Windows Phone. Hoje muitos apps
dispensam o uso de computares, os apps são das mais diversas funções aplicáveis na música,
que vão de afinadores, como o Carl tuner, à metrônomos sofisticados, com memória para salvar
playlists e sincronização via wi-fi, por meio do sistema Ableton Link, possibilitando que todos os
músicos da banda ouçam o metrônomo a partir do seu dispositivo, de maneira que ao mudar o
BPM em um dispositivo, todos mudam, param e começam juntos também, tudo de maneira
automatizada, como por exemplo o app Metronome Sound Brenner, que pode ser conectado
tanto à computadores, quanto à outros celulares, assim como à equipamentos eletrônicos.
Pode-se também utilizar os do tipo multitrack, como por exemplo: Audio Evolution, n-track,
dentre outros, que permite o uso de trilhas pré-gravadas somente a partir do celular, podendo
ser conectado à uma interface de áudio que envia os canais separados para a mesa de som,
passando por apps que são Sequencers, a exemplo disso temos o G-Stomper Rhythm,
possibilitando o uso de loops; além de aplicativos que permitem a sincronização de
equipamentos e instrumentos musicais eletrônicos (físicos) via MIDI, por meio do wi-fi, com a
utilização do sistema Ableton Link, como é o caso do app Link to MIDI Bridge.

8 INFLUÊNCIA SOCIAL

Os impactos do Worship vão além da música, eles afetam o campo social, pois a maneira de pensar
da filosofia que há por trás do conceito do estilo é que o amor que a vida cristã é simples, que o amor
que se canta precisa ser vivido, se distinção de pessoas por classe econômica, estilo de se vestir,
linguajar, etc.

Por volta dos anos 2000, os grupos de música cristã protestante, os chamados ministérios,
começaram a tocar em ambientes não convencionais para tais grupos, como igreja católicas, praças,
dentre outros; passaram a utilizar locais de reunião, na qual não utilizavam placas denominacionais.
Isso somado à acessibilidade da tecnologia e instrumentos de qualidade, que antes era privilégio de
grandes igrejas, levou ao que se chama de “movimentos”, que nada mais é do que uma evolução do
que já ocorria nos anos 2000, porém, com uma força mais e mais radicais, no sentido de pessoas de
várias igrejas distintas se reunirem não em igrejas, mas em casas e lugares menores, onde sem
cerimônias no culto, realizam de forma espontânea, onde jovens, cada um no seu estilo despojado,
com seu linguajar, sentar muitas vezes ao chão, se juntam para cantar, falar da bíblia e fazer orações,
por sua vez, não utilizam palavras complexar ou seguem um ritual, é muito como se estivessem
conversando com uma pessoal, sem gritos e escândalos. Abaixo, alguns elementos de impacto social
que o Worship trouxe:

• Saída dos templos denominacionais (2000);
• Centros de adoração (Ihop, Betel Church,CBA - 2005) ;
• ACESSIBILIDADE A ALTA QUALIDADE (2010)
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• MOVIMENTOS (Dunamis Movement, Kingdom Movement - 2015);
• Visual (Moda).

9 CONCLUSÃO

Apesar da aparente simplicidade do estilo, a execução desse estilo exige muita precisão com o
metrônomo, maturidade em relação à linguagem, para não fugir dos elementos característicos do
estilo, bem como uma alta sensibilidade para lidar com dinâmicas, para explorá-las ao máximo, com o
intuito de tocar os ouvintes.

É notável e inquestionável que o mercado da música Gospel vem crescendo de maneira grandiosa no
Brasil, sendo um dos gêneros que mais ganha espaço, e isso se dá pelo fato de que o Gospel não
está mais preso à um determinado gênero musical, dentro do Gospel tem o Rock, o Funk, o Samba, o
Forró. Entretanto, por alguma razão, o Worship é o subgênero gospel que mais vem ganhando
espaço no Brasil todo, mas é importante ressaltar que isso não tem acontecido somente no Brasil, o
Worship tem se espalhado pelo mundo, isso é fato. Pode ser pela espécie de globalização que o
estilo carrega, já que uma espécie de moda, quanto mais pessoas aderirem, mais pessoas irão aderir
também.

Destarte, conclui-se também sobre a posição do Estado de Sergipe em relação a atualização desse
tipo de música, que Sergipe no tocante ao meio Gospel, aderiu em grande parte, o Worship, nas mais
diversas igrejas, das mais diversas denominações, grande parte delas, quando não tem inúmeras
músicas desse estilo em seu repertório, tem no mínimo uma música, e como foi citado anteriormente,
há a presença de alguns movimentos, como o Cristo Centro, de Itabaiana, que levanta a bandeira de
um subgênero da música gospel que vai além da música, é um estilo de vida.

[i] Música criada principalmente por negros norte-americanos, no início do séc XX, através de um
amálgama de elementos oriundos das tradições européias, Americana e Africana. Entre as suas
características estão o uso da improvisação, alturas distorcidas em microtones, ou “blue note”, swing
e polirritmia (SADIE, 1994, p. 471).
[ii] Engenheiro electrotécnico e locutor de uma rádio parisiense, iniciou as primeiras experiências no
estúdio por volta de 1948-1949.
[iii]Karlheinz Stockhausen (1928 — de 2007) foi um compositor alemão de música contemporânea.
Stockhausen compôs dois estudos de música eletrônica com o objetivo de analisar as potencialidades
dos sons eletrônicos e criar novos timbres sem o auxílio de instrumentos, apenas com a mistura de
ondas senoidais (através de um método por ele desenvolvido) e a vibração induzida de uma película
com a onda resultante das misturas (princípio da caixa de som).
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