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“Ando devagar porque já tive pressa 

E levo esse sorriso 

Porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte 

Mais feliz, quem sabe 

Só levo a certeza 

De que muito pouco sei 

Ou nada sei 

Conhecer as manhas e as manhãs 

O sabor das massas e das maçãs 

É preciso amor pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir 

Penso que cumprir a vida 

Seja simplesmente 

Compreender a marcha 

E ir tocando em frente 

Como um velho boiadeiro 

Levando a boiada 

Eu vou tocando os dias 

Pela longa estrada, eu vou 

Estrada eu sou 

(...) 

Todo mundo ama um dia 

Todo mundo chora 

Um dia a gente chega 

E no outro vai embora 

Cada um de nós compõe a sua história 

Cada ser em si 

Carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz 

Conhecer as manhas e as manhãs 

O sabor das massas e das maçãs 

É preciso amor pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir 

Ando devagar porque já tive pressa 

E levo esse sorriso 

Porque já chorei demais 

Cada um de nós compõe a sua história 

Cada ser em si 

Carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz” 

 

Almir Sater e Renato Teixeira. 



9 

 

. 

 

  



10 

 

RESUMO 

 

MEDEIROS, V. G. Q. Ativismo negro evangélico no Brasil contemporâneo. 2022. 

Dissertação (Mestrado em Sociologia – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

Em diálogo crítico com a literatura especializada e com base na sociologia pragmatista, a 

investigação descreve e examina como atores individuais e coletivos do ativismo negro 

evangélico participam da problematização pública do racismo. A pesquisa, de natureza 

qualitativa, baseia-se na coleta e análise de fontes documentais, no monitoramento de 

notícias e de mídias sociais, na realização de entrevistas semi-dirigidas e na observação 

direta e participante em grupos de ativistas evangélicos negros em São Paulo, Rio de 

Janeiro e Pernambuco entre 2019 e 2021. Destaca que seu ativismo, além de tensionado 

pela polarização político-ideológica que permeia o campo evangélico, apoia-se em 

crenças e valores religiosos não hegemônicos no meio evangélico e em um sentimento de 

autorresponsabilização política. Enfatiza que é nas situações problemáticas e arenas 

públicas de que participam que se produzem e significam seus pertencimentos racial e 

religioso. Observa que eles têm se organizado coletivamente e atuado no combate ao 

racismo de distintas maneiras: promovem encontros, seminários e cultos pela igualdade 

racial, produzem e disseminam conteúdos teológicos, interveem no debate público por 

meio de notas e campanhas nos meios digitais, efetuam atos de protesto de rua e 

estabelecem conexões com o movimento negro não-evangélico. A fim de obter 

legitimidade tanto diante do movimento negro quanto de seus pares religiosos, procuram 

pôr em ação estratégias de visibilização pautadas pela crítica ao conservadorismo da 

direita evangélica, pela solidariedade aos cultos afro vítimas de intolerância religiosa e 

por esforços de autenticação de seu ativismo e de sua identidade evangélica, associando 

teológica, simbólica e esteticamente sua experiência religiosa à sua condição racial. 

 

Palavras-chave: ativismo negro evangélico – problema público – racismo. 
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ABSTRACT 

 

MEDEIROS, V. G. Q. Black evangelical activism in contemporary Brazil. 2022. 

Dissertação (Mestrado em Sociologia – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

In a critical dialogue with the specialized literature and based on pragmatist sociology, 

the investigation describes and examines how individual and collective actors of black 

evangelical activism participate in the public problematization of racism. The research, 

of a qualitative nature, is based on the collection and analysis of documentary sources, 

monitoring news and social media, conducting semi-directed interviews and direct and 

participant observation in groups of black evangelical activists in São Paulo, Rio de 

Janeiro and Pernambuco between 2019 and 2021. It highlights that its activism, in 

addition to being strained by the political-ideological polarization that permeates the 

evangelical field, is based on non-hegemonic religious beliefs and values in the 

evangelical milieu and on a sense of political self-responsibility. It emphasizes that it is 

in the problematic situations and public arenas in which they participate that their racial 

and religious belongings are produced and signified. It observes that they have 

collectively organized and acted in the fight against racism in different ways: they 

promote meetings, seminars and cults for racial equality, produce and disseminate 

theological content, intervene in public debate through notes and campaigns in digital 

media, carry out acts of protest and establish connections with the non-evangelical black 

movement. In order to gain legitimacy both from the black movement and from their 

religious peers, they seek to put into action visibility strategies based on criticism of the 

conservatism of the evangelical right, solidarity with Afro cults victims of religious 

intolerance and efforts to authenticate their activism and of their evangelical identity, 

associating theologically, symbolically and aesthetically their religious experience with 

their racial condition. 

 

Keywords: black evangelical activism – public problem – racism. 
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1. Introdução 
 

1.1.  Objeto e objetivos 

A presente dissertação visa compreender como os atores do movimento negro 

evangélico participam da problematização pública do racismo. Diante das imprecisões 

de conceituação presentes na bibliografia especializada1, adoto a seguinte definição de 

movimento/ativismo negro evangélico: é uma mobilização antirracista coletiva, 

organizada e duradoura de negros evangélicos nas esferas intra e extraeclesial. Tomam 

parte dela atores individuais (fiéis ativistas) e coletivos (grupos, organizações) e ampla 

variedade de iniciativas antirracistas mais ou menos institucionalizadas visando 

sensibilizar e recrutar evangélicos em prol da desconstrução de práticas racistas nas 

igrejas e da reivindicação de direitos junto ao Estado e a grupos do movimento negro 

“secular”. O principal critério distintivo é o propósito coletivo declaradamente 

antirracista adotado pelo ator2. Em função das limitações, seja do escopo do projeto de 

pesquisa, seja do acesso ao campo – dificultado sobremaneira pela emergência sanitária 

da Covid.19 – essa dissertação aborda particularmente os atores paraeclesiásticos, 

excluindo-se, portanto, grupos de formato pastoral, grupos de igrejas e denominações 

específicas. 

Conforme o objetivo enunciado, procuro compreender como os atores agem e 

significam suas práticas e como articulam publicamente filiação religiosa e identificação 

racial, isto é, como estes marcadores sociais da diferença são publicamente 

experimentados, incorporados e cruzados no expediente de seu ativismo político. À 

 
1 Reina (2017), Oliveira (2017), Silva (2011) e Burdick (2005) se referiram, de modo impreciso, ora ao 

“Movimento Negro Evangélico”, ora ao MNE, cuja grafia com letras iniciais maiúsculas sugere um 

substantivo próprio. Isso possibilita confusões, pois existe um grupo específico intitulado “Movimento 

Negro Evangélico” cuja sigla é “MNE”. O uso indiscriminado dos termos identifica, equivocadamente, 

“movimento social” com um ator unitário, singular (McAdam, Tarrow & Tilly, 2009; Tilly, 2010). Para 

evitar a imprecisão, adoto “movimento negro evangélico” e/ou “ativismo negro evangélico”, reservando a 

expressão “Movimento Negro Evangélico” ou “MNE”, com iniciais maiúsculas, para referir-me ao ator 

empírico específico.  

  
2 É preciso dizer também que o repertório conceitual dos sociólogos pragmatistas, referência teórica da 

mobilizada para análise de situações específicas, não contempla as dificuldades de definição do que seja 

um “movimento social”, já que emprega noções variadas conforme diferentes contextos empíricos como 

“mobilizações coletivas”, “públicos”, “comunidade política”. 

Uma definição originada no conjunto dos estudos da Teoria do Confronto Político, mas próxima às 

proposições pragmatistas, é a de Mario Diani, que acentua a dimensão relacional, interacional e processual 

dos movimentos sociais, definidos como “redes informais, baseadas em solidariedade e crenças 

compartilhadas, que mobilizam em torno de questões conflitivas, através do uso frequente de várias formas 

de protesto” (Diani & Dellaporta, 1999, p. 16, apud Bertoncello, 2005). 
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maneira de uma “etnografia do público”, será preciso seguir os atores nas situações e 

observar tanto o que formata seus processos interativos quanto o que emerge deles: as 

categorias mobilizadas, os sentidos atribuídos, as experiências coletivamente provadas. 

Observaremos de maneira mais detida duas cenas públicas3 que revelam elementos das 

interfaces do ativismo negro evangélico com as igrejas e com o movimento negro (Cefaï, 

2017). Será possível, assim, reconstruir analiticamente os “processos de associação, de 

cooperação e de comunicação [que] se constituem em torno desse problema público” 

(Cefaï, 2009, p.16). 

É nessa tecedura da problematização que os atores produzem-se e é dele que 

resultam tal como se apresentam sucessivamente, posto que “o problema público só 

começa verdadeiramente a existir quando se torna um processo de experiência coletiva” 

(Cefaï, 2017, p. 194). Em relação de equiprocedência, “o problema e seus públicos” 

emergem e reforçam-se mutuamente. Os atores negros evangélicos são afetados em suas 

maneiras e crenças religiosas tanto quanto afetam a conversação pública sobre racismo 

com suas categorias e injunções singulares. Essa perspectiva convoca noções conceituais 

que ampararam toda a pesquisa e que foram operacionalizadas conforme a exigência de 

cada dado empírico, buscando resguardar a experiência, as dimensões relacional, 

situacional, processual e histórica das ações sociais abordadas, bem como de categorias 

polissêmicas como “publicidade/público” e “religião/religioso”. 

O ponto de partida assumido ao longo de toda a investigação foi a experiência, 

entendida aqui como relação entre agente e situação, um fazer-sofrer mútuo dotado de 

sentido; uma vivência a um só tempo afetiva, intelectual, prática e estética que se torna 

marcante e distinta das outras quando tomada reflexivamente pelo ator (Dewey, 1971). 

Em seus contextos de experiência, a identificação racial e a filiação religiosa dos 

atores não são identidades estanques, mas relações e papéis sociais pelos quais se 

constituem selves correspondentes. Isto é, ao invés de tomar as “identidades” em termos 

essencialistas, busca-se observá-las como constructos de natureza relacional e 

situacional, considerando que os atores identificam-se uns aos outros e a si mesmos nas 

 
3 Conforme coloca o sociólogo pragmatista Daniel Cefaï: “Assim, uma arena pública é uma “constelação 

de cenas que se sobrepõem umas às outras, que abrem para bastidores de geometria variável, em que os 

graus de publicidade são determinados pelos enquadramentos dos atores e cujos auditórios mudam ao sabor 

das performances” (Cefaï, 2017, p.136). 
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interações em que se engajam e que por isso as “identidades” são identificações - elas não 

se referem a um sujeito ex ante. 

As situações interativas são, assim, processos identificatórios de constituição, 

aparição e reelaboração dos atores. Quanto a isso, o melhor conselho interacionista ao 

pragmatismo contemporâneo provém de Herbert Blumer (2013), segundo quem os 

processos interativos são igualmente processos interpretativos em que se produzem 

categorias, símbolos e significados e durante os quais os atores realizam self-indications, 

corrigindo suas linhas de ação. O objetivo dessa pesquisa de angulação pragmatista é, 

portanto, seguir os atores em seus itinerários políticos. 

Esses supostos nos permitiram operacionalizar o espaço público como “um fluxo 

de interações discursivas” (Montero, 2012). Tratar-se-ia, então, não apenas do público 

como o “espaço da aparência” (Arendt, 1989), cujo valor heurístico alimentou vastíssima 

produção bibliográfica, mas especialmente dos mecanismos e processos de 

aparição/aparecimento – ou, em termos arendtianos, de “desprivatização”, 

“desindividualização” e “revelação” de agentes e objetos. Avançamos, assim, à 

possibilidade de tomar o público tanto como espaço intersubjetivo de visibilidade, quanto 

como processo social de visibilização, isto é, como “publicização” (Cefaï, 2017). 

Dessas dinâmicas de problematização e publicização é que resulta um público 

negro evangélico, o público como substantivo4, sinônimo de “uma comunidade política 

cuja unidade se ordena em torno de propostas de divisão e de conflito” (Ibidem, 2017, p. 

190). 

Por sua vez, a religião também é abordada de uma perspectiva construcionista 

(Beckford, 2003), sendo operacionalizada conforme sua manifestação empírica: vezes 

como valor mobilizado/mobilizante por/de atores; vezes como discurso 

articulado/encenado por seus atores (Montero, 2012; Montero, Sales e Silva, 2018). 

Além disso, todos os capítulos, com suas respectivas questões e empirias, contêm 

alguma contextualização de fundo que permite situar os dados no espaço e no tempo. Em 

outros termos, busca-se notar a “individualidade histórica” do objeto tal como construído 

(Weber, 2016). Considerar em que condições históricas determinados discursos são 

 
4 O leitor não familiarizado com a literatura pragmatista deve saber que encontrará diferentes usos do termo 

“público”: vez como adjetivo (por exemplo em “espaço público”, “arena pública”); vez como substantivo 

(como sinônimo de uma “comunidade política”). 
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enunciados conforme ordenamentos gramáticos específicos torna-os inteligíveis em seus 

sentidos e formas. Sem observar sua historicidade, as agências poderiam facilmente ser 

naturalizadas ou parecer de feitio idiossincrático e de contingência ilimitada ou obscura. 

Entretanto, sabe-se que os discursos religiosos e políticos e seu entrelaçamento tal como 

analisado são fenômenos particulares sustentados por condições de possibilidade também 

particulares. 

Para dar conta dessas dimensões, a dissertação tem por objetivos: 1) efetuar um 

mapeamento contemporâneo das iniciativas evangélicas antirracistas no Brasil; 2) 

descrever e analisar seu repertório de ações/performances; 3) caracterizar e analisar as 

relações de atores negros evangélicos com: a) o movimento negro tradicional e b) com as 

igrejas; 4) caracterizar e analisar a representação de si pelos atores negros evangélicos em 

dois aspectos: a) a significação política de símbolos, crenças e práticas religiosas; b) 

valores discursivamente articulados em padrões argumentativos. 

Como melhor discutido adiante, parcelas da literatura afirmam que a realização 

identitária do negro evangélico seria precária e que o ativismo negro evangélico seria 

deficitário dada a obliteração do elemento racial pela identidade religiosa, definindo-se, 

basicamente, como antipodal às “heranças africanas”. Divergindo dessas posições e 

visando colaborar com o conhecimento do objeto, duas hipóteses centrais dessa pesquisa 

são: 1) ao contrário do que aponta essa parcela da literatura, os atores negros evangélicos 

articulam filiação religiosa e identificação racial de maneira singular, situando ambos 

os pertencimentos em função das situações e arenas públicas5 em que se engajam (Cefaï, 

 
5 Recuperando as proposições do pragmatismo estadunidense, Daniel Cefaï define: “Uma arena pública é 

uma arena social cujos atores visam bens públicos, referem-se ao interesse público, definem seus problemas 

como públicos e sentem, agem e falam em consequência disso'' (Cefaï, 2017, p. 200). 

Efetivamente, só quando os atores sofrem/experimentam de um distúrbio que irrompe e instaura uma 

situação problemática - diante dos quais indagam e problematizam - é que se desata um processo social e 

interativo que articula redes que se expandem ao mesmo tempo que adquirem maior 

visibilidade/publicidade: “Uma arena pública é um conjunto organizado de acomodamentos e competições, 

de negociações e arranjos, de protestos e consentimentos, de promessas e engajamentos, de contratos e 

convenções, de concessões e compromissos, de tensões e acordos mais ou menos simbolizados e 

ritualizados, formalizados e codificados, em que está em jogo um public interest. Existem arenas sociais de 

todo tipo, mas só quando esses mundos de mundos sociais, que configuram territórios, conhecimentos, 

tecnologias, organizações e instituições, são ordenados visando realizar um bem público ou evitar um mal 

público é que se fala de arenas públicas. Uma arena pública configura-se temporalmente sem que seja 

possível lhe atribuir fronteiras já instituídas. Ela se manifesta contando com seus apoios e lançando 

passarelas entre diferentes cenas públicas — faz com que se joguem, uma dentro da outra, publicidades 

midiática, judiciária, científica, política etc. Abre transversalmente, uns aos outros, mundos sociais e 

institucionais. Gera novas conexões entre eles. Coloca-os em contato, fecunda-os e impulsa-os, contribui 

para processos de transformação, desintegração e recomposição, de segmentação e intersecção, de 

denegação e legitimação” (Cefaï, 2017, p. 208, 209). 



18 

 

2017). Sua participação na problematização pública do racismo, portanto, prescinde de 

uma constituição identitária coletiva dada inteiramente a priori. Há um público negro 

evangélico que reemerge situadamente e relacionalmente e que desacata as expectativas 

das referidas parcelas da literatura de que as “heranças africanas” sejam o único eixo de 

legitimidade para a autoconstrução de um ativismo negro; 2) ao longo dos processos de 

problematização pública do racismo – instanciados em atos de indagação, 

problematização e publicização – os atores negros evangélicos se orientam pela 

aquisição do status de movimento social legítimo e de agrupamento evangélico legítimo. 

A caracterização do objeto abordado, tarefa básica da pesquisa, exige, além da 

descrição, a compreensão das condições de possibilidade do fenômeno. Quanto a isso, a 

principal assertiva é de John Burdick (2005). O autor, apoiado na Teoria do Confronto 

Político, chamou a atenção para a estrutura de oportunidades políticas, que teria se 

alterado favoravelmente ao movimento negro evangélico nos anos 1990 quando do 

reconhecimento oficial do racismo pelo Estado brasileiro. O movimento teria sido 

rebocado por esse processo já que, graças à mudança de posição do Estado, a pauta teria 

sido legitimada dentro das igrejas. Esse ambiente, somado à mobilização de lideranças e 

à comunicação digital, teria impulsionado o crescimento do movimento (ibidem, 2005). 

Alternativamente, entendo que o “crescimento” pode ser formulado nos termos de 

uma “reemergência pública” do ativismo negro evangélico, que não diz respeito ao seu 

tamanho e densidade numérica ou organizacional, tampouco a um processo 

temporalmente linear de expansão. Em vez disso, trata-se de momentos de visibilização, 

associados à capacidade situacional dos agentes de participar de arenas públicas, acionar 

recursos de expressão, arregimentar ativistas e apoiadores, constituir públicos e 

concentrar a atenção de auditórios (Cefaï, 2009)6. Não ocorreriam ciclos, portanto, de 

crescimento e decrescimento, mas de irrupção no espaço público, permanência/duração 

de visibilidade e retração normal conforme as arenas se extinguem ou se modificam. O 

ativismo emerge, “desaparece” e reemerge publicamente em diversos momentos – vale 

lembrar que o movimento negro evangélico se desenvolve no Brasil desde os anos 1970. 

 

 
 
6 Conforme Daniel Cefaï, “mais do que ser coagido por estruturas de oportunidade política, o público 

redefine o horizonte de possíveis. É o que chamamos uma “arena pública” ” (Cefaï, 2009, p. 16). 
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Desse ponto de vista, interpreto que a reemergência pública atual é objetivamente 

possível graças a uma confluência de processos sociais de média duração: a crescente 

visibilização do racismo, acompanhada de uma onda de afirmação da diferença racial; a 

transição demográfico-religiosa do país, marcada pelo crescimento evangélico; a 

pluralização da sociedade civil desde a redemocratização e a escalada da tensão política 

na vida nacional sob os marcos de uma forte polarização político-ideológica. Nunca 

tivemos tantos indivíduos que se autodeclaram ao mesmo tempo negros e evangélicos. E 

isso se dá nas já mencionadas circunstâncias históricas. O movimento negro evangélico 

aparece, portanto, como expressão “historicamente coerente”, apoiando-se nesses 

processos e também sendo limitado por eles, como se observa nas dificuldades 

ocasionadas aos atores por conta da atual polarização política. Como indicado, os atores 

desse ativismo não deixam, contudo, de ocupar uma condição atualmente marginal nos 

mundos a que pertencem: como militantes progressistas e antirracistas, seus ativistas são 

minoritários nas igrejas; como evangélicos, são minoritários no movimento negro. É 

desse limbo de legitimidade, e de sua condição duplamente minoritária, de onde partem 

em suas trajetórias coletivas. 

 

1.2. Pesquisa de campo 

Para a consecução do objetivo da pesquisa, adoto metodologia qualitativa, 

técnicas de observação direta e participante; entrevistas semi-dirigidas; análise 

documental e monitoramento virtual. Devo dizer de antemão que em função da 

impossibilidade de observação presencial das práticas de todos os atores, mais de uma 

dezena, e considerando a assimétrica densidade organizativa, política, histórica e de 

visibilidade pública entre eles, o leitor encontrará privilegiadamente dados relativos aos 

atores mais acessíveis, que felizmente são também os mais relevantes nesse campo, isto 

é, os mais expressivos publicamente e mais sociologicamente representativos das 

tendências praxeológicas do conjunto de grupos e indivíduos evangélicos antirracistas.  

Respeitado o critério de relevância e representatividade analítica da amostra observada, 

busquei, no texto, apresentar um “mapa” da realidade com as devidas escalas, sem sub-

representar ou sobrerrepresentar qualquer fenômeno. 

Efetuei diversas atividades: no primeiro semestre de 2019 realizei trabalho de 

campo no Rio de Janeiro, onde participei do evento promovido pelo Movimento Negro 
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Evangélico (MNE) em parceria com a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, a 

roda de conversa “O Evangelho e o combate ao Racismo - Ampliando as discussões sobre 

os vários aspectos do racismo no Brasil”, realizada no campus da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (UERJ) em Duque de Caxias (RJ)7 8. Participei de cultos da Nossa 

Igreja Brasileira (NIB) durante a semana da Páscoa9, na capital carioca. 

 No segundo semestre de 2019 realizei trabalho de campo em Olinda (PE) e Recife 

(PE), entrevistando os ativistas do MNE e os acompanhando durante os preparativos e a 

realização da Marcha da Consciência Negra10; durante reuniões do Conselho Municipal 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Recife; e em duas rodas de conversa 

sobre racismo em uma entidade social na favela “Entra a pulso”, situada na periferia 

recifense11 12. 

 Em São Paulo, em 2019, frequentei diversas reuniões ordinárias do MNE/SP; 

participei do evento “Trajetórias”, que este grupo promoveu junto à Igreja Batista de 

Água Branca13 14; e do culto pela Consciência Negra, organizado pela Frente de 

Evangélicos pelo Estado de Direito na Igreja Metodista da Luz15 16. 

Em 2020, em função da crise sanitária e as restrições para eventos presenciais, os 

grupos têm mantido rotinas online. Durante o primeiro semestre acompanhei dezoito lives 

na página Afrocrente17, mantida pelo criador de conteúdo Jackson Augusto18. As lives 

eram conversas entre o criador da página e cantores, pesquisadores, pastores, teólogos e 

ativistas negros evangélicos sobre temas como “história da teologia negra”19; “teoria 

 
7 https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/posts/2150480395038168 
8 https://www.facebook.com/events/466842867188453/?post_id=468124753726931&view=permalink 
9 https://nossaigrejabrasileira.com.br/culto-de-pascoa-da-

nib/?fbclid=IwAR2rF6k4DnCBNUDpqlHgIEY6hbFjf8ohnG6u7jnCMkcjak1hvRXFZuePQGE 
10 https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/11/20/marcha-contra-o-racismo-marca-dia-da-

consciencia-negra-no-recife.ghtml 
11 https://www.instagram.com/p/B5EifVYnYKq/ 
12 https://www.instagram.com/p/B5ILR65HoBL/ 
13 https://www.facebook.com/mne.saopaulo/posts/2108170085950203 
14 https://www.facebook.com/events/503313470397643/?post_id=503313807064276&view=permalink 
15 https://www.facebook.com/watch/live/?v=451410165566661&ref=watch_permalink 
16 https://www.facebook.com/frentedeevangelicos/photos/pcb.1375522479277104/1375522209277131/ 
17 https://www.instagram.com/afrocrente/ 
18 Jackson é membro do MNE/PE e colunista do The Intercept Brasil. 
19 https://www.instagram.com/p/B-nXVmyH3VU/ 
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decolonial e teologia negra”20; diversidade sexual, raça e religião21; “teologia negra 

mulherista e pan-africanismo”22; teologia e rap gospel23; “os cristãos e as mudanças 

climáticas”24; “teologia e negra e evangelho social”25; “pretas cristãs e resistência na 

missão”26; “teologia africana e negritude”27; “teologia negra nas igrejas e metodismo”28; 

“racismo religioso”29; “representatividade e negritude”30; “teologia, feminismo e 

negritude”31; “teologia negra: um grito da juventude evangélica”32; “é possível ser negro 

e ser cristão?”33; “capitalismo: a religião dos brancos”34; “masculinidades negras 

evangélicas”35 e a “radicalidade de um evangelho antirracista”36. Parte dessas conversas 

foram registradas e se encontram disponíveis em formato de podcasts sob a marca 

Afrocrentescast37 38. 

No segundo semestre acompanhei o MNE/SP em três lives sobre “Música e 

negritude”39; “Educação plural e antirracista”40; “A igreja como transformação social”41; 

um culto42 e cinco encontros43, realizados em parceria com a Igreja Metodista da Luz 

(temas dos encontros: “Como fazer um leitura afrocentrada da Bíblia?”44, “Racismo 

religioso e apropriação cultural”45, “Educando crianças pretas em uma sociedade 

 
20 https://www.instagram.com/p/B-sgZd6HTWV/ 
21 https://www.instagram.com/p/B-ahj_EHqtd/ 
22 https://www.instagram.com/p/B-4we4pnp9n/ 
23 https://www.instagram.com/p/B-8GBb_HhxE/ 
24 https://www.instagram.com/p/B-_Cg_TnN-m/ 
25 https://www.instagram.com/p/B_LpkNVnz8y/ 
26 https://www.instagram.com/p/B_OJss2nClJ/  
27 https://www.instagram.com/p/B_Qu5wiH9TX/  
28 https://www.instagram.com/p/B_gLwBqnwzQ/ 
29 https://www.instagram.com/p/B_iuuXQHg1E/ 
30 https://www.instagram.com/p/B_vwhvaHbVs/  
31 https://www.instagram.com/p/B_0rO81HXIF/ 
32 https://www.instagram.com/p/CABq6WsH0wS/ 
33 https://www.instagram.com/p/B_dlIH7HQzc/ 
34 https://www.instagram.com/p/CAYwiRxHaKf/ 
35 https://www.instagram.com/p/CAG1r7nnNrE/  
36 https://www.instagram.com/p/CAEJrsBnG-v/ 
37 https://linktr.ee/afrocrentescast 
38 https://open.spotify.com/show/5jGfrA6s5ISigZoF2HlzfS 
39 https://www.instagram.com/p/CDUmajhJdVc/ 
40 https://www.instagram.com/p/CDoULT5pCKh/ 
41 https://www.instagram.com/p/CEsP3E3pfJm/ 
42 https://www.instagram.com/p/CEW8bLoAdY1/ 
43 Folder com a agenda dos cinco encontros: https://www.instagram.com/p/CF-v9AdJyiz/ 
44 https://www.instagram.com/p/CG5Jwqiplz2/ 
45 https://www.instagram.com/p/CGn3itiJ5Va/ 
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racista”46, “Violência doméstica e o silêncio dos cristãos evangélicos” e “O papel 

comunitário das igrejas nas periferias”). 

Ainda em 2020 também participei de dois cursos oferecidos pelo Discipulado 

Justiça e Reconciliação (DJR): “Leitura Afrocentrada da Bíblia”47 e “Teologias e 

Questões Raciais”48; e do 1º Encontro Nacional do Movimento Negro Evangélico, 

realizado entre os dias 24 e 26 de setembro, em plataforma digital. 

Em 2021, realizei algumas entrevistas, mantive o monitoramento dos atores e me 

dediquei à sistematização e conclusão da redação da pesquisa. 

Realizei vinte e cinco entrevistas semi-dirigidas com ativistas de diferentes 

organizações evangélicas antirracistas (Movimento Negro Evangélico, Cuxi, Pastoral da 

Negritude Rosa Parks da Igreja Batista em Coqueiral (PE), Pastoral da Negritude da Igreja 

Batista do Pinheiro (PB), Pastoral Afro da Diocese Meridional da Igreja Episcopal 

Anglicana do Brasil, Discipulado Justiça e Reconciliação, Rede de Mulheres Negras 

Evangélicas, Coletivo Vozes Marias). Os entrevistados atuam em diferentes unidades de 

federação (RS, SC, SP, RJ, BA, PB, PE), motivo pelo qual, além da atual quarentena 

sanitária, parte das entrevistas foi presencial e parte à distância. 

Durante toda a pesquisa foram mantidas as tarefas de levantamento bibliográfico; 

análise documental de publicações dos atores (cartilhas de formação, livros49, podcasts, 

vídeos e afins) e monitoramento de suas mídias sociais e aparições de maior escala por 

 
46 https://www.instagram.com/p/CGBQOJrp-Ml/ 
47 https://www.facebook.com/events/294795355062843/ 
48 https://www.facebook.com/events/2735938603310576/ 
49 “A religião mais negra do Brasil” e “A Bíblia e as cotas”, do pastor Marco Davi de Oliveira; “Movimento 

Negro Evangélico: Um Mover do Espírito Santo”, de Hernani Francisco da Silva; “Teologia Negra: O 

Sopro Antirracista do Espírito”, de Ronilso Pacheco. 
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meio notas e manifestos, sobretudo os veiculados na grande imprensa50 51 52 53 54 55 56 57 

58 59 60. 

É preciso dizer que nem todos os materiais explorados são aproveitados na 

exposição textual desta dissertação, embora tenham servido para sugerir, embasar, 

questionar ou confirmar ideias e iluminar outros materiais e dados. Por exemplo: dada a 

saturação dos discursos, foram privilegiadas as entrevistas julgadas mais completas e 

detalhadas. Portanto, nem todas as entrevistas realizadas foram citadas e expostas na 

dissertação, o que não significa que não sejam importantes e que não tenham sido 

analisadas e cotejadas umas com as outras. Também estão omitidos em vários momentos 

os nomes dos entrevistados e substituídos por pseudônimos, conforme solicitaram, 

sobretudo nos depoimentos que creem ser politicamente mais “delicados”. 

 

1.3. Ativismo negro evangélico – perspectivas de pesquisa 

Embora Silva (2011) defina o MNE como “recém-criado”61 e Oliveira (2017) e 

Reina (2017) situem a emergência do movimento negro evangélico no contexto da 

redemocratização nos anos 1980, já em 1968 o racismo figurava como preocupação no 

Credo Social Metodista62 (Branchini, 2008). Segundo Trabuco (2015), a instituição da 

Comissão Nacional de Combate ao Racismo da Igreja Metodista do Brasil data de 1973, 

 
50 https://theintercept.com/equipe/jackson-augusto/ 
51 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/perifaconnection/2020/04/a-juventude-negra-evangelica-tem-

algo-a-afirmar-nao-somos-modinha.shtml 
52 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/perifaconnection/2020/06/manifesto-de-negras-e-negros-

evangelicos.shtml 
53 https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/09/21/teologia-negra-resgata-conceito-de-igreja-fe-e-

familia-entre-evangelicos.htm 
54 https://piaui.folha.uol.com.br/por-deus-contra-o-racismo-pela-legalizacao-do-aborto/ 
55 https://novosdialogos.com/especiais/manifesto-2020-rede-de-mulheres-negras-evangelicas-do-brasil/ 
56 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/debate-sobre-racismo-em-igreja-frequentada-por-

michelle-bolsonaro-e-cancelado.shtml 
57 https://oglobo.globo.com/rio/sem-pecado-igreja-abre-as-portas-dentro-de-bar-na-zona-portuaria-

22789498 
58 https://theintercept.com/equipe/ronilso-pacheco/ 
59 https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/03/para-fugir-do-cristianismo-reacionario-e-da-sua-fe-em-

colapso.shtml 
60 https://quadronegro.blogfolha.uol.com.br/2020/01/09/a-igreja-branca-tem-que-acabar/ 
61 A data de criação é de 2004. 
62 Ver mais em: Racismo: abrindo os olhos para ver e o coração para acolher (Igreja Metodista do Brasil, 

2011). 
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ainda que sua plena oficialização na burocracia eclesial tenha se dado em 1985, já como 

Pastoral Metodista de Combate ao Racismo. 

Desde então, surgiram vários outros atores como a Comissão Ecumênica Nacional 

de Combate ao Racismo (CENACORA); a Comunidade Martin Luther King (1986); 

Associação Evangélica Palmares (1988); Grupo Evangélico Afro-Brasileiro (1988); 

Coral de Resistência de Negros Evangélicos (1988); Missões Quilombo (1988); 

Capoeiristas de Cristo (1988). Em expansão, esse ativismo atravessa as décadas seguintes, 

de 1990: Igreja da Revelação Ancestral; Grupo de Herança Africana; Grupo de Negros e 

Negras da Escola Superior de Teologia; Fórum de Mulheres Negras Cristãs; e nos anos 

2000: Grupo de Mulheres Pretas Cristãs Agar; Ministério Internacional de 

Afrodescendentes; Núcleo de Reflexão de Teologia Negra de Feira de Santana; Conselho 

de Negras e Negros Cristãos (CNNC); Igreja Preta (COPITIZON); Centro de Ética Social 

Martin Luther King Jr. do Brasil; Associação de Negros e Negras Evangélicos de 

Camaçari (ANEC); Simeão Níger; Ministério Azusa; Ministério Metodista de Ações 

afirmativas para Afro-Descendentes da 3ª região Eclesiástica (AA-AFRO); Pastoral de 

Combate ao Racismo da Igreja Metodista do Brasil;  Movimento Martin Luther King de 

Ação e Reflexão; Pastoral da Negritude da Igreja Batista do Pinheiro; Fórum de 

Lideranças Negras Evangélicas; Aliança de Negras e Negros Evangélicos do Brasil 

(ANNEB); Pastoral da Negritude do Conselho Latino Americano de Igrejas (CLAI); 

Rede de Organizações Negras Evangélicas (RONE) e mais atualmente grupos como a 

Pastoral Rosa Parks da Igreja Batista do Coqueiral; Pastoral da Negritude na Igreja Batista 

do Pinheiro; grupo sobre questão racial na Igreja Batista de Água Branca (IBAB); 

Coletivo Cuxi (BA); Ministério Metodista de Ações Afirmativas (SP)63; Discipulado 

Justiça e Reconciliação (SP, RJ)64; Zaurildas (SP)65; Conselho Nacional de Cristãos 

Negros (BA); Nossa Igreja Brasileira (RJ)66; além de grupo de atuação nacional como o 

Movimento Negro Evangélico (MNE)67; Pastoral Metodista de Combate ao Racismo68; 

Rede de Mulheres Negras Evangélicas69, dentre outros (SILVA, 2009; BURDICK, 2005). 

 
63 https://www.facebook.com/metodista3re.afro/ 
64 https://www.facebook.com/discipuladojr/ 
65 https://www.facebook.com/zaurildas/ 
66 https://nossaigrejabrasileira.com.br/ 
67 https://www.facebook.com/mnebrasil/ 
68 https://www.facebook.com/Pastoral-de-Combate-ao-Racismo-Igreja-Metodista-2%C2%BARE-

965263573569476/ 
69 https://www.facebook.com/negrasevangelicas/ 
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Alguns desses atores desapareceram ou passaram por desagregações, fusões e 

transformações que resultaram noutras ações coletivas e no acúmulo de uma “cultura 

pública” relativamente particular a um antirracismo evangélico (Cefaï, 2009; 2017). 

Coletivamente organizados e empregando léxico, crenças, práticas e ritos religiosos, tais 

atores empreendem campanhas virtuais de sensibilização racial; realizam fóruns e 

seminários70 71; encontros de “acolhimento”72 73 74 75 76; cultos pelo Dia da Consciência 

Negra77 78 79 80; vigílias em praças e ruas; promovem cursos de teologia negra81 82 83 84; 

publicam livros85, cartilhas e estudos bíblicos sobre racismo; lançam podcasts86; 

 
70 https://www.instagram.com/p/BxarjoeHdVG/ 
71 https://www.instagram.com/p/CA5pfOuDEq0/ 
72 https://www.instagram.com/p/BiGAd_dl0JS/ 
73 https://www.instagram.com/p/BlD1nFNh_hG/ 
74 https://www.instagram.com/p/BqKX6k1HfQv/ 
75 https://www.instagram.com/p/B2m2mVtnaQI/ 
76 https://www.instagram.com/p/B5bO0TZnI_z/ 
77 https://www.facebook.com/events/665882323940838/ 
78 

https://www.facebook.com/events/122401035099940/?ti=icl&fbclid=IwAR0XcVU_1qt98XRWU9D_xY

v7WL8p_8dJIJljt50VVBnY1p-eWaIJp1Js_wU 
79 

https://www.youtube.com/watch?v=b_V58USuOcs&t=10s&fbclid=IwAR3_nrsWEkAKee8vpbRONbBT

u01JnGH7BiLdAXQ1Jmia6u9bN0pScfYesRM 
80 https://www.facebook.com/segundapresbiterianadebh/videos/2626445880773281 
81 https://interseccoes.com/produto/curso-biblia-negritude-e-teologia-negra/ 
82 https://www.instagram.com/p/CCUYOtMpFBt/ 
83 https://www.facebook.com/events/294795355062843/ 
84 https://www.facebook.com/events/2735938603310576/ 
85 “A religião mais negra do Brasil” e “A Bíblia e as cotas”, do pastor Marco Davi de Oliveira; 

“Movimento Negro Evangélico: Um Mover do Espírito Santo”, de Hernani Francisco da Silva; “Teologia 

Negra: O Sopro Antirracista do Espírito”, de Ronilso Pacheco. 
86 https://open.spotify.com/show/5jGfrA6s5ISigZoF2HlzfS 
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interveem na imprensa87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97; realizam intervenções artísticas no espaço 

urbano98 99; convocam atos de protesto contra o racismo100 101 102 e integram articulações 

de movimentos sociais como a Coalizão Negra por Direitos103. Produzem-se como atores 

negros evangélicos nesse engajamento, articulando filiação religiosa e identificação racial 

– o que não ocorre sem divergências, disputas e efeitos no campo evangélico –, 

coproduzindo arenas públicas, elaborando estratégias discursivas, repertórios e modos de 

legitimação em função de um problema público. 

É válido mencionar que seus ativistas se definem como progressistas e se alinham 

com organizações ditas de esquerda, contrastando com o ativismo político evangélico 

conservador, hegemônico e de maior impacto público, caracterizado por um forte 

conservadorismo moral e oposição a reivindicações feministas e LGBT’s (Mariano, 2013, 

2016; Prandi & Santos, 2017; Almeida, 2019). Essa diversidade se dá nos marcos de um 

recrudescimento da polarização político-ideológica, no interior da qual se expandem as 

disputas identitárias, inclusive raciais e religiosas. Nos meios evangélicos, progressistas 

e conservadores (categorias nativas de autoclassificação) disputam uma mesma 

identidade religiosa, a fim de legitimarem-se como os “verdadeiros evangélicos” 

(Mariano, 2016). 
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Assim, os atores negros evangélicos se contrapõem ao protagonismo da direita 

evangélica, questionam sua representatividade e se inscrevem em uma linhagem política 

que inclui a participação de frações protestantes nas causas abolicionistas104, liberais e 

republicanas durante o Segundo Império (Cardoso, 2009; Mendonça, 2003; Sobrinho, 

2019; Souza, 2005); do ativismo de viés ecumênico das décadas de 1950 e 1960 (Burity, 

1989; Silva, 2010; Trabuco, 2015); das expressões mais evangelicais dos anos 1990 como 

o Movimento Evangélico Progressista (MEP) e a Aliança Evangélica Brasileira, (Freston, 

1997) e integram, atualmente, um campo evangélico progressista composto por 

articulações feministas, LGBTQIA+ e pró-democracia: Frente Evangélica pela 

Legalização do Aborto105; Evangélicas pela Igualdade de Gênero106; Coletivo Vozes 

Marias107; Evangélicxs pela Diversidade108; Frente de Evangélicos pelo Estado de 

Direito109; Cristãos Contra o Fascismo110; Rede Fale111, entre outros (Alencar, 2019; 

Mariano & Sales, 2019). 

A relação entre antirracismo e os evangélicos foi pesquisada pioneiramente por 

Floriano & Novaes (1985). Em estudo exploratório, as pesquisadoras anotaram 

percepções de brancos, pretos e pardos sobre as relações raciais em igrejas do 

protestantismo histórico no Rio de Janeiro na década de 1980. Encontrando discursos que 

variavam da negação ou minimização ao reconhecimento do racismo, sugeriram a 

ausência de sensibilidade e disposições suficientes para a emergência de um antirracismo 

protestante. O quadro apresentado soava coerente com o campo explorado: igrejas 

frequentadas pela classe média carioca há quase cinquenta anos, contextualizadas no 

regime militar e na invisibilidade do racismo à época. 

Em outro trabalho etnográfico sobre relações raciais, John Burdick (1989) 

desenvolveu um estudo de caso em que compara um templo católico e uma comunidade 

pentecostal no subúrbio fluminense. Nessa última comunidade, mais enegrecida e 

popular, encontrou uma dominação branca mais instável e, por conseguinte, uma 

 
104 Pereira, Eduardo. “A Religião christã e suas relações com a escravidão”. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/221739>. 
105 https://www.facebook.com/frenteevangelicapelalegalizacaodoaborto/ 
106 https://www.facebook.com/mulhereseig/ 
107 https://www.facebook.com/coletivovozesmarias/ 
108 https://www.facebook.com/evangelicxs/ 
109 https://www.facebook.com/frentedeevangelicos/ 
110 https://www.facebook.com/cristaoscontraofascismo/ 
111 https://www.facebook.com/redefale/ 
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conflitividade maior que nas igrejas históricas (Floriano e Novaes, 1985). O estudo expõe 

como as disputas e conflitos interraciais são transfigurados em linguagem litúrgica e 

teatralizados conforme o imaginário cosmológico pentecostal. Mais que isso: como os 

fiéis negros de uma determinada igreja, cientes da discriminação por parte das autoridades 

eclesiásticas brancas, passaram a nutrir um sentimento racialmente afirmativo, faccioso e 

solidário e a manipular códigos e símbolos religiosos para metaforizar e performatizar 

sua contestação naquele contexto (Burdick, 1989). 

A descontinuidade dessa agenda de pesquisa, contudo, nos privou de um registro 

mais completo da evolução das relações raciais ao longo do processo de crescimento 

demográfico dos evangélicos, sobretudo das parcelas pentecostais. Ainda assim, tais 

pesquisas indicaram, mais do que algo sobre as relações raciais nas igrejas, o predomínio 

de parâmetros privados de resolução de conflitos e, sobretudo, a improbabilidade de um 

movimento negro evangélico que tivesse as igrejas como esteio básico. De fato, nos usos 

do repertório organizacional desse ativismo (Clemens, 2010)112 o que prevaleceu foi um 

perfil paraeclesiástico, baseado em associações ecumênicas, culturais e, mais 

recentemente, políticas de formato “movimento” ou “coletivo”. A multiplicação recente 

de iniciativas orgânicas de igrejas progressistas, como pastorais antirracistas ou da 

“negritude”, atesta a precocidade da Pastoral Metodista de Combate ao Racismo, criada 

nos 1980. 

Diga-se de passagem, essa talvez seja a grande diferença das experiências negras 

evangélicas no Brasil e nos EUA. Enquanto aqui as organizações paraeclesiásticas 

predominaram, lá foram as black churches que assumiram a condição de ator político 

(Morris, 1984; McAdam, 1999; Calhoun-Brown, 2000). O principal motivo para essa 

diferença é que, no caso americano, o regime de segregação racial compôs comunidades 

religiosas racialmente homogêneas e separadas, igrejas de brancos e igrejas de negros; ao 

passo que aqui, brancos e negros, em particular no período pós-abolição, compartilharam 

os mesmos templos e cultos – convivência ainda favorecida pela composição de relações 

interraciais de parentesco, a “miscigenação”. Com a ausência de uma normatividade 

segregacionista, as relações de intercâmbio e dominação raciais foram internalizadas 

 
112 Segundo Elizabeth Clemens (2010, p. 165) “o conjunto de modelos organizacionais cultural e 

empiricamente disponíveis pode ser pensado como um “repertório organizacional”. Este conceito integra o 

vocabulário teórico dos estudiosos de organização sensíveis à diversidade de forma com o arcabouço 

cognitivo ou cultural dos “repertórios de ação coletiva” postos em evidência pelos teóricos do movimento 

social sintonizados com a variação histórica.” 
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pelas igrejas. Essas comunidades, ao absorverem as tensões da diferença, também 

puseram em operação crenças e discursos de igualdade universal, fraternidade, 

“comunhão” dos “irmãos” e o valor da unidade eclesial – princípios avessos a discursos 

de afirmação da diferença. Em verdade, é como se as igrejas, por serem racialmente 

plurais e confessarem valores igualitários, repelissem afirmações da diferença como 

expressões de divisionismo, sectarismo, facciosismo. Trata-se, então, da precedência da 

identidade religiosa ante outros marcadores, uma realidade para boa parte dos grupos 

religiosos e, especialmente, entre os evangélicos. Destaque-se que a formação das 

primeiras black churches datam do século XVIII (Brown, 2004; McCaulley, 2021; 

Welchel, 2011). 

Por outro lado, os cristãos comungam de uma mesma alteridade diante do 

“mundo”. Nessa esfera, sim, o “pecado” do racismo demanda enfrentamento ostensivo, o 

qual, em princípio, os fiéis devem apoiar. No caso americano, a ausência da alteridade 

racial internamente às igrejas alinhou duas alteridades: “branco” e “mundo” são um só e 

são ameaças tanto à identidade racial quanto religiosa dos protestantes negros das black 

churches. Esse alinhamento de alteridades, favoreceu a politização da experiência 

religiosa desses indivíduos de modo praticamente natural, o que não ocorreu no Brasil. 

Não é difícil imaginar, portanto, como criticar a “branquitude” e defender um “Cristo 

negro” em uma black church é mais evidente do que fazê-lo em uma igreja multirracial 

brasileira. 

Em outras chaves de análise, parcelas recentes da literatura especializada 

apresentam perspectivas de viés mais estruturalista, buscando precisar as relações entre 

signos e identidades raciais em igrejas e no ativismo negro evangélico – unidades de 

análise distintas, vale dizer.  Investigando as “possibilidades” de afirmação racial dos 

evangélicos, Reina (2017) apontou a filiação religiosa como um entrave para a plena 

realização identitária do indivíduo negro. As “identidades” racial e religiosa seriam 

incompatíveis: “podemos deduzir que a socialização – tanto primária quanto a realizada 

na igreja – de evangélicos negros é marcada por imposições contraditórias: há de negar 

sua identidade racial para ser um bom cristão” (ibidem, p.273). Daí a afirmação de que 

haveria um “embranquecimento dos fiéis pentecostais negros” (ibidem, p.261,262). 

Mas por que haveria tal antagonismo? O grande obstáculo para a afirmação racial 

no meio evangélico seria a “rejeição [evangélica] da herança africana”: “parece árdua a 
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tarefa de superar o antagonismo entre pentecostalismo e questão negra, isto é: a 

impossibilidade para o crente negro de reivindicar sua herança cultural africana” (Reina, 

2017, p. 255). Como se o negro possuísse uma religiosidade etnicamente peculiar 

reprimida e rejeitada, ele estaria fadado a defrontar-se com uma tendência “dentro do 

protestantismo evangélico negro de não reconhecer e se contrapor à necessidade histórica 

para o Brasil e particularmente para as populações negras de valorizar a herança cultural 

e religiosa africana” (Reina, 2017, p. 272). Ou seja, a filiação religiosa do negro 

evangélico o apartaria de algo que a autora considera “necessário” para sua afirmação 

racial: “valorizar a herança cultural e religiosa africana”. É possível ao negro “ser negro” 

sem que o faça? No raciocínio acima, certamente não. Em outros termos, a reivindicação 

de itens culturais africanos herdados é condição sem a qual o indivíduo negro jamais 

poderá se afirmar/realizar racialmente. 

A autora se baseia na “teoria da assimilação de Roger Bastide” (ibidem, p.260), 

segundo a qual o negro se “converteria” ao protestantismo em busca de mobilidade social 

– isto seria o que chamou de “assimilação vertical” dos negros (Bastide, 1989). 

Entretanto, além de atribuir deterministicamente certo sentido à ação do ator, e sem 

aferição empírica, sugere defecção, afinal este indivíduo negro estaria abandonando suas 

raízes e negando sua “essência” em troca de uma religião que lhe seria “estranha”. Ou 

seja, na melhor das hipóteses, ele seria um alienado, inconsciente e assimilado; na pior 

delas, um herói de si mesmo a trair “seu povo” e abdicar de suas tradições em prol de 

vantagens econômicas e maior prestígio individual. Considero que tal perspectiva esvazia 

de reflexividade os atores, retira sua capacidade de agência e nega sua experiência. Se tal 

identificação racial e religiosa é incompatível, como explicar sua articulação política 

pelos ativistas negros evangélicos? 

A tese da “rejeição das heranças africanas”, meneada por Reina (2017), foi 

proposta em trabalhos anteriores como o traço fundamental e distintivo do movimento 

negro evangélico se comparado ao ativismo antirracista de outros grupos religiosos (Silva, 

2011; 2017; Oliveira, 2017). Passo, agora, a discutir particularmente essa bibliografia e 

propor alguns reparos. 

Primeiramente é preciso dizer que Silva (2011; 2017) e Oliveira (2017), assim 

como Reina (2017), não apresentam uma definição do que seriam as tais “heranças 
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africanas”, categoria central em seus trabalhos. A ativação automática dessa categoria, 

sem sua definição conceitual e precisão empírica, basicamente impede a investigação. 

Segundo, o termo “rejeição” sugere uma atitude consciente e deliberada dos atores 

com relação a essas heranças; ilação descompensada pela falta de uma demonstração 

empírica de como ocorreria essa rejeição e o que a tornaria explicável. 

Uma terceira objeção é da ordem dos fatos históricos: suponhamos que, por 

“herança africana”, os autores se refiram genericamente ao patrimônio cultural afro-

brasileiro, que abrange expressões estéticas variadas do gênero do vestuário, da cultura 

musical, alimentar, religiosa, linguística etc. Pois bem, a literatura precedente sobre o 

ativismo negro evangélico é clara ao documentar a mobilização de signos, símbolos, itens 

culturais afro-brasileiros pelos atores evangélicos (Silva, 2009; Burdick, 2005). Listaram-

se grupos de valorização desse patrimônio cultural e que inclusive ostentaram referências 

em seus próprios nomes como: Associação Evangélica Palmares (1988); Grupo 

Evangélico Afro-Brasileiro (1988); Coral de Resistência de Negros Evangélicos (1988); 

Missões Quilombo (1988); Capoeiristas de Cristo (1988) e, ironicamente, até um coletivo 

intitulado “Grupo de Herança Africana”: 

Also in the mid-I990s, in Rio de Janeiro, a young Methodist 

named Rolf da Souza began to dedicate himself to bringing 

together black culture, political consciousness and Protestant 

faith. With the assistance of a member of the Baptist church, Rolf 

formed the Grupo de Herança Africana ('African Heritage 

Group') in 1999. Every month, at the foot of the Mangueira 

favela, the group organised multi-media musical and dance rituals 

laced with speeches and commentary on the history of Africa, 

slavery, and blacks in Brazil, all framed in Biblical terms. The 

group also recruited poor young blacks into college entrance 

exam preparation courses (Burdick, 2005, p. 316). 

Burdick ainda registra um manifesto do MNE em 2003113 em que seus 

participantes exclamam oficialmente: “Nós somos afro-descendentes e evangélicos, sim!” 

(ibidem, 2005, p. 318). Portanto, não é possível sustentar empiricamente que os ativistas 

negros evangélicos rejeitam as “heranças africanas”. Pelo contrário, o ativismo negro 

evangélico não apenas não rejeita, como valoriza símbolos e práticas culturais associadas 

 
113 “Manifesto do Fórum de Lideranças Negras Evangélicas”. O documento se encontra nos anais do 2º 

Congresso Brasileiro de Evangelização realizado em2003, em Belo Horizonte (MG). Consta em livro 

publicado pela Editora Ultimato: “Missão Integral: Proclamar o Reino de Deus, Vivendo o Evangelho de 

Cristo” (2003). 
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à África e aos africanos escravizados e sua descendência no Brasil e, inclusive, caracteriza 

a fé judaico-cristã como originalmente africana – conforme consta em seção adequada 

dessa dissertação.  

Este argumento da “rejeição das heranças africanas” se baseia, em parte, na 

homogeneização do segmento evangélico, que trata, por exemplo, os atores do 

movimento negro evangélico e a Igreja Universal do Reino de Deus no mesmo diapasão 

e que opõe artificialmente esse ativismo às comunidades de cultos afro: 

Negando as religiosidades afro-brasileiras ou redefinindo 

aspectos a elas vinculados, há um esforço do movimento negro 

evangélico de questionar os supostos “contornos de nossa 

brasilidade”. Esse questionamento visa destituir as religiosidades 

afro-brasileiras de sua força, potencial ou afetiva, na definição das 

identidades negras e na luta por igualdade e justiça social 

amparadas pelo reconhecimento público e pelo Estado. Prega-se, 

portanto, a necessidade de “desculturalizar” o Brasil da influência 

dessas religiosidades e despolitizar seu campo de ação. Como 

afirma Edir Macedo, é preciso expulsar o “Exu tradição” que faz 

do Brasil um “vasto terreiro” (Silva, 2017, p.115). 

A citação acima confere aos atores negros evangélicos um objetivo que, conforme 

verificação empírica, eles não possuem. “Patrocinar” a “negação (ou minimização) da 

legitimidade das religiões afro-brasileiras como único eixo construtor da identidade 

negra” (ibidem, 2017, p.83), “destitui-las” de suas forças ou ainda “desculturalizar o 

Brasil” jamais constituiu programa de ação do movimento negro evangélico. Não só 

porque efetivamente existem vários eixos de construção da identidade negra no Brasil, 

como porque esse movimento reiteradamente reconhece o valor dos cultos afro a ponto 

de, inclusive, fazer da defesa de terreiros alvo de intolerância religiosa uma de suas 

principais bandeiras. Atitude que, aliás, integra uma colaboração mais ampla entre 

movimento negro, cultos afro e movimento negro evangélico. Este ponto também será 

retomado com mais detalhes noutra seção dessa dissertação. 

Em quarto lugar, em adição à objeção de natureza empírica, a tese da “rejeição 

das heranças africanas” merece um reparo conceitual. Como observado, os analistas 

resenhados aqui definem o recurso a tais heranças como fonte de legitimidade do ativismo 

negro evangélico, como se o cobrassem nessa matéria. Os critérios mobilizados na 

construção da tese que estamos a discutir foram mais bem assertivamente apresentados 

por Oliveira: 
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Nossa hipótese é que o MNE expurga do campo protestante 

alguns símbolos todos geralmente como expressivos da herança 

africana no Brasil, pelo menos ponto de vista discursivo (à revelia 

da posição de Marco Davi de Oliveira), porque 1) o sistema não 

permite mediadores como no catolicismo e nas religiões afro-

brasileiras; 2) rejeitam o candomblé como sendo bom para a 

pensar a cultura negra, porque ele só é lido na chave da religião, 

enquanto o catolicismo e o Estado o fazem considerando essas 

duas dimensões; e 3) há uma radicalização da noção de “herança 

africana” a tal ponto de ser possível considerar as religiões 

abraâmicas (judaísmo, cristianismo e islamismo) como de origem 

africana (com fundamentação bíblico-histórica) sem, 

necessariamente demonizar as religiões afro-brasileiras (Oliveira, 

2017, p.146). 

A hipótese pressupõe, primeiro, que o campo protestante possui símbolos da 

herança africana, mas que o “MNE114 expurga” tais símbolos. Isso contradiz afirmações 

do próprio autor de que esses atores procuram radicalizar a noção de herança africana em 

reconsideração das gêneses do cristianismo (ibidem, p.147). Além disso, caberia explicar 

como e por que razões o “MNE” procederia de modo a expurgar símbolos de herança 

africana do campo protestante, bem como caracterizar estes símbolos e indicar seus 

critérios de expressividade. 

Oliveira (2017) argumenta em prol de sua hipótese de expurgo da referida herança 

destacando a ausência de seres da mediação, como santos e orixás, no sistema teológico 

evangélico; a rejeição do candomblé como “bom para pensar cultura” e a reivindicação 

da raiz africana do cristianismo. Entretanto, não demonstra como isso concorre para 

dissociar fé evangélica de herança africana, a menos que tal herança, a seu ver, consista 

substancialmente na admissão, por parte dos evangélicos, de entidades mediúnicas e no 

candomblé como substrato da “cultura negra”. Ocorre, porém, que se os evangélicos 

negros tivessem que adotar os deuses africanos e suas crenças e práticas para 

reivindicarem sua identidade racial, efetuariam sua completa autoanulação religiosa e sua 

conversão ao candomblé. Ora, esperar que os evangélicos admitam mudanças teológicas 

como comunicação mediúnica para que aí se diga que não mais rejeitam as “heranças 

africanas” é reduzi-las a um componente teológico do candomblé, ou seja, é como esperar 

basicamente que os evangélicos deixem de ser evangélicos. 

 
114 Apesar de assim nomear e de citar o pastor Marco Davi, possivelmente o autor se referia ao movimento 

social negro evangélico e não apenas ao MNE, enquanto ator unitário singular.  



34 

 

Em outras passagens, o autor caracteriza o movimento negro evangélico, 

igualmente, pela rejeição da “incorporação dos símbolos de heranças africanas no Brasil”, 

ora dos “símbolos da negritude” e em outro momento das “religiões afro-brasileiras” 

(Ibid., p.149; 150). Supondo equivalência, junta no mesmo balaio os “símbolos de herança 

africana” com “negritude” mais “religiões afro-brasileiras”, como se os termos fossem 

intercambiáveis e, portanto, significassem a mesma coisa. 

Grosso modo, o raciocínio, de extração pan-africanista, consiste na identificação 

entre negritude e africanidade. Sua adoção como perspectiva teórica e político-ideológica 

nas pesquisas sobre raça e religião significou, nos textos considerados, essencializar a 

religiosidade de matriz africana enquanto legítima e exclusivamente negra. O status que 

se lhe confere faz dos cultos afro-brasileiros um parâmetro de negritude, de modo que 

outras agremiações e expressões religiosas que articulam a identidade negra – católicas 

ou evangélicas – só se legitimam como negras à medida que se aproximam do referido 

modelo. Outras experiências religiosas dos negros são abordadas do ponto de vista da 

“assimilação” (Reina, 2017) e da “inculturação” (Oliveira, 2017), perspectivas que os 

esvaziam de reflexividade, repondo, em novo sotaque, a dicotomia bastideana entre 

“assimilação” ou “reinterpretação” (Bastide, 1989). Essa leitura restringe as 

possibilidades de realização identitária do indivíduo negro fora desse circuito, isto é, fora 

dos cultos afro. 

Ocorre que os autores naturalizam o uso dos signos afro-brasileiros nos processos 

de autoafirmação racial dos negros e no ativismo político antirracista, fazendo 

desaparecer o agenciamento desses signos pelos atores, algo sempre funcional e jamais 

gratuito. Tal uso se liga às particularidades dos atores e serve à apresentação de si, à 

estilização de práticas cotidianas ou políticas, à consolidação de um sentimento de 

pertença “ancestral” e à idealização de legados culturais. Trata-se, pois, quando não de 

um uso estratégico-instrumental, ao menos provido de sentido, que certamente não 

decorre naturalmente da cor da pele dos atores e tampouco se trata de uma “obrigação”. 

Pelo contrário, que o recurso a estes signos seja tido como “obrigatório” e que seja 

“impensável” qualquer afirmação racial que não se baseie neles, é mostra, justamente, do 

poder normativo dos estereótipos e seu favor à fixação de determinadas expectativas de 

conduta – não necessariamente atendidas pelos agentes. 
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Como observado em campo, não há uma rejeição aos itens culturais 

africanos/afro-brasileiros por parte dos atores negros evangélicos. Pelo contrário, há até 

sua ativação, mas sempre dosada pelo julgamento dos atores relativamente à sua 

necessidade. O uso dos signos africanos e afro brasileiros é efetuado pelos atores 

“conforme o necessário”. E são eles que julgam o quanto é necessário. É preciso dizer 

ainda que essa medida está condicionada por alguns dados. 

Primeiro, a associação entre identidade racial, cultos e cultura afro brasileira é 

muito forte. Para Stephen Selka (2003), por conta dessa associação, é como se o elemento 

afrorreligioso se interpusesse entre os evangélicos e parte da cultura afro-brasileira, 

levando-os à adoção da ascendência e classificação étnica strictu sensu como bases de 

identificação racial. Ao que parece, à medida que os cultos afro se “culturalizaram”, a 

cultura afro-brasileira teria sido crescentemente identificada com elementos religiosos 

destes cultos. De todo modo, ainda que tributem aos cultos afro o mais laudatório 

reconhecimento, o fato de o movimento negro evangélico ser evangélico exige de seus 

adeptos uma ênfase em suas particularidades religiosas, sob pena de dessingularizar-se e 

perder sua razão de ser. A ativação de signos africanos e/ou afro-brasileiros será não só 

dosada “conforme o necessário”, como também filtrada pela religiosidade evangélica. O 

acesso às noções de “ancestralidade”, por exemplo, não será via comunicação mediúnica 

ou devoção aos orixás, mas sim por meio de orações de gratidão a Deus por haver 

“preservado em resistência” os “ancestrais” – prática comum entre os ativistas 

evangélicos. A medida da ativação destes signos, portanto, é feita de modo a preservar a 

singularidade religiosa dos atores evangélicos. 

Um segundo dado é sobre o potencial político do uso dos signos afro brasileiros 

para além das limitadas cercanias do próprio movimento negro. Essa parcela da literatura, 

aqui discutida, pressupõe que aos atores negros evangélicos resta apenas uma fonte de 

legitimidade para a construção sólida e legítima de sua identificação racial: as “heranças 

africanas”. Embora sem definição conceitual, o termo eventualmente denota desde 

elementos exclusivos dos cultos afro (Oliveira, 2017, p.146; 149; 150) até o uso de 

indumentárias africanas, percussão nas liturgias e afins (Reina, 2017, p. 272). Entretanto, 

pensemos: ao invés de estabelecer padrões e expectativas aos atores, é mais razoável 

supor que, em seus processos de afirmação racial, eles recorrerão a referências cultural e 

historicamente mais próximas e reconhecerão práticas e símbolos racializados disponíveis 

em seus mundos cotidianos. A admissão do cabelo crespo por uma mulher negra, não só 
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evangélica, será sempre mais provável do que seu engajamento em aprender iorubá, por 

exemplo. 

Nesse sentido, é curioso que se ignore a forte ligação entre o segmento evangélico 

e as expressões contemporâneas de cultura negra como, por exemplo, o rap e a cultura 

hip-hop em geral (Novaes, 1999; 2003; Pinheiro, 2007); a black music gospel, de 

crescente relevância (Burdick, 2008; 2009; 2010) e a própria capoeira evangélica ou 

gospel. Isso não seria “cultura negra” (Oliveira, 2017, p.146)? Essas experiências 

demonstram que não há nem necessariamente uma rejeição total das “heranças africanas”, 

seja lá o que isso signifique, nem uma construção identitária puramente baseada em 

critérios culturalmente neutros, restritos à ascendência étnica, mas sim uma produção 

identitária afinada com diversas práticas culturais, também racializadas – embora não 

imediatamente africanizadas. Trata-se, pois, de processos de afirmação racial, em 

princípio distintos de processos de afirmação étnica (Sansone, 2007). Ademais, 

considerando que o dispositivo de regência das relações raciais no Brasil é o “preconceito 

de marca”, e não de origem, tais escolhas ordinárias dos agentes são não apenas 

historicamente coerentes, como também tendem a ser politicamente mais eficazes 

(Nogueira, 2006). 

Na contramão tanto das teses de um “embranquecimento” de fiéis negros quanto 

de “rejeição às heranças africanas”, estudos empíricos sobre a identificação e relações 

raciais no pentecostalismo, por exemplo, têm verificado que, para os atores, os principais 

eixos de afirmação racial nada têm a ver com escolhas politicamente propositais de 

estilização da vida, mas sim com sentidos de valorização dos corpos negros e dos ideais 

de igualdade racial. Nas igrejas pentecostais crescentemente enegrecidas, Burdick (1999; 

2002) encontrou e descreveu experiências de auto-valorização dos indivíduos negros que, 

em função de crenças de natureza teológica, lograram superar a vergonha da própria cor. 

No caso das mulheres negras pentecostais, observou relativa contestação a alguns padrões 

típicos de beleza feminina, afirmando sua autoestima a partir de outros referenciais 

estéticos, não hegemônicos. Ainda segundo o autor, nas igrejas, os indivíduos são 

socializados em um ambiente que enfatiza a igualdade universal diante de Deus e em que 

há alguma participação de negros em posições de destaque na hierarquia eclesiástica. 

Comparativamente ao “mundo” e seus mecanismos de fechamento social racialmente 

excludentes – tanto dos mercados como de outros espaços competitivos –, a igreja seria 

distintamente mais igualitária. Em função do contraste de experiências, os indivíduos 
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teriam ganhos de consciência racial quando expostos à alteridade extra-eclesial. Tais 

resultados de pesquisa e a consideração da forte participação dos negros nos cultos 

pentecostais, levaram o pesquisador a recomendar a aproximação do movimento negro às 

parcelas de pretos e pardos dessas igrejas. 

Embora não caiba na presente dissertação, o quanto o ativismo negro evangélico 

está conectado com a experiência média dos negros evangélicos é algo a se pesquisar; ao 

contrário do que possa parecer, não são sinônimos. É importante considerar que os atores 

negros evangélicos articulam filiação religiosa e identificação racial de maneiras e com 

propósitos distintos conforme situam suas ações, ora no cotidiano familiar e eclesial ou 

em arenas públicas mais amplas em torno do “racismo” como problema público. 

Enfim, o problema da perspectiva apresentada por Reina (2017), Oliveira (2017) 

e Silva (2011; 2017) está, a meu ver, em desistoricizar relações de correspondência entre 

filiação religiosa e identificação racial; relações que foram paulatinamente desencaixadas 

pela constituição de um mercado religioso diversificado e pela fragilização dos 

pertencimentos tradicionais ao longo de todo o século XX (Prandi, 1995). Os negros 

brasileiros tornam-se, como demonstram os últimos censos demográficos, crescentemente 

evangélicos, e vice-versa. Uma parcela da literatura, ao se indagar sobre as 

“possibilidades” de intersecção identitária dos negros evangélicos e sua legitimidade a 

partir da eleição de um ângulo tão específico quanto a relação com as “heranças 

africanas”, retrocede a um momento anterior ao entendimento do “como” os atores estão 

realizando essa intersecção115. Em vez de se tomar como unidade de análise as práticas 

 
115 A superação de tendências essencialistas/racialistas é relevante para ampliar o leque de possibilidades 

de realização identitária do “negro”. Tal como pondera Stuart Hall: “Para resumir o que Paul Gilroy colocou 

de forma tão vívida na agenda política e cultural da política negra no Reino Unido: os negros na diáspora 

britânica devem, neste momento histórico, recusar o binário negro ou britânico. Eles devem recusá-lo 

porque o "ou" permanece o local de contestação constante quando o objetivo da luta deve ser, em vez disso, 

substituir o "ou" pela potencialidade ou possibilidade de um "e". Ou seja, a lógica do acoplamento em vez 

da lógica de uma oposição binária. Você pode ser negro e britânico, não só porque essa é uma posição 

necessária a se assumir nos anos 1990, mas também porque mesmo esses dois termos, unidos agora pelo 

acoplador “e” em vez de opostos um ao outro, não esgotam todas as nossas identidades. Apenas algumas 

de nossas identidades às vezes são apanhadas nessa luta particular. 

O momento essencializante é fraco porque naturaliza e desistoriciza a diferença, confundindo o que é 

histórico e cultural com o que é natural, biológico e genético. No momento em que o significante “negro” 

é arrancado de seu enraizamento histórico, cultural e político e alojado em uma categoria racial 

biologicamente constituída, valorizamos, por inversão, o próprio fundamento do racismo que estamos 

tentando desconstruir. Além disso, como sempre acontece quando naturalizamos categorias históricas 

(pense em gênero e sexualidade), fixamos esse significante fora da história, fora da mudança, fora da 

intervenção política” (Hall, 2019, p.91). 
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sociais dos agentes, contornam essa tarefa no instante em que parecem questionar o 

estatuto de realidade do objeto. 

Privilegiar a articulação dos signos afro-brasileiros na constituição do ativismo 

antirracista – e em particular os signos derivados dos cultos afro-brasileiros – é 

problemático em dois aspectos: primeiro porque é uma atribuição externa aos atores, um 

ato normativo em que o pesquisador diz o que “deve” importar no campo; segundo porque 

é uma superestimação do peso relativo que o uso dos signos afro-brasileiros pode ter nas 

rotinas políticas dos atores e nos processos de autoafirmação racial dos indivíduos negros, 

em geral dissociados de elementos etnicamente identificados. Em lugar disso, é preciso 

cuidar do primado do objeto e buscar uma ponderação do peso relativo dos elementos 

mobilizados pelos atores, resguardando a historicidade do objeto. 

É partir desses reparos que tomamos as hipóteses de que as identidades racial e 

religiosa dos atores negros evangélicos são configuradas situacionalmente em função 

das arenas públicas de que participam e que tal configuração é condicionada pela 

aquisição de legitimidade. 

 

1.4. Estrutura da dissertação 

Além da introdução, a dissertação estrutura-se em mais quatro capítulos. O 

primeiro contém uma caracterização do repertório: com base na questão “o que os atores 

fazem?”, as ações desempenhadas são descritas, agrupadas e analisadas. Resultam dois 

grandes conjuntos de ações mais frequentes e percebidas como mais relevantes pelos 

atores: ações de “socialização” e ações de “testemunho público direto”. Em seguida, 

apresento as perspectivas estratégicas de alguns atores negros evangélicos que, diante das 

dificuldades de acesso às igrejas, alteraram o foco de suas ações para espaços seculares 

de admiração pública e interação socioestatal. 

No segundo capítulo estão cenas públicas das quais o grupo MNE/PE participou 

ativamente. Estes casos, documentados e discutidos à luz de entrevistas, revelam sentidos 

da relação dos atores negros evangélicos com o movimento negro tradicional; relação 

marcada por desconfianças e parcerias, mediada especialmente pelo tema do “racismo 

religioso” e pela crítica dos atores evangélicos a seus pares religiosos na enunciação de 



39 

 

sua singularidade. Com isso, se espera compreender as especificidades da inserção dos 

atores evangélicos no movimento negro. 

O penúltimo capítulo apresenta uma cena pública de conflito entre atores 

evangélicos negros e progressistas e evangélicos conservadores. Busca-se reconstruir a 

cena e depois tomá-la em perspectiva, também junto de entrevistas e outros dados 

referentes à relação dos atores negros evangélicos com as igrejas; relação modulada por 

diferenças de natureza teológica, demográfica e, especialmente, pelo quadro da 

polarização política nacional. 

Por fim, a dissertação inclui um capítulo sobre os dispositivos de autenticação dos 

atores negros evangélicos, acionados em operações de racialização de suas experiências 

religiosas. Por meio de tais operações e em posse de tais dispositivos, os atores visam 

associar de forma legítima ambas as experiências e pertencimentos, racial e religioso. 

Descreveremos suas ações e discutiremos a composição identitária que emerge de seus 

esforços. 

As considerações finais recuperam sumariamente as conclusões e intuições da 

pesquisa e apresenta questões para uma agenda de pesquisa sobre este e outros ativismos 

evangélicos de matriz progressista. 
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 2. Repertório e focos de atuação dos atores negros evangélicos 
 

2.1. Repertório de ação – “O que fazem?” 

 O que se pretende aqui é o registro ordenado do “repertório” ativado pelos atores 

coletivos abordados (Alonso, 2012). Em suas rotinas de ativismo, o que fazem? As ações 

serão descritas e classificadas conforme a combinação entre propósito e função de cada 

uma delas, considerando os depoimentos colhidos dos ativistas. O uso de entrevistas para 

a caracterização do repertório não substituiu, mas complementou a observação direta e 

participante realizada durante a pesquisa, permitindo uma descrição mais detalhada das 

práticas dos ativistas e dos sentidos que lhes atribuem - privilegiando a palavra dos 

próprios atores. As falas vêm a calhar não apenas por estes motivos - bônus descritivo e 

aferição dos sentidos -, como também pelo lugar do discurso na operacionalização do 

repertório de ações como também um repertório de performances116. 

 A seção pernambucana do MNE117, que possui o repertório mais variado dentre os 

vários grupos existentes, foi objeto de observação direta e participante e suas lideranças 

 
116 Definindo repertório como um “conjunto variável de performances”, Tilly enfatizou, em suas últimas 

versões do conceito, sua dimensão cultural e interacional, o que, para além das formas de transferência 

política, importa como possibilidade analítica para consideração do improviso e da singularidade dos atores 

no desempenho de repertórios: “Esta última abordagem tillyana dos repertórios privilegia, então, o 

improviso, a capacidade dos atores de selecionar e modificar as performances de um repertório, para ajeitá-

las a programas, circunstância e tradição locais, isto é, ao contexto de sentido daquele grupo, naquela 

sociedade. O repertório só existe encarnado em performances confrontacionais. Tilly nunca arredou pé do 

postulado de que o eixo fundamental da vida social é o conflito, que ganha formas históricas peculiares. 

Qualquer invenção, uso, mudança de repertórios só podem ser entendidos neste esquadro histórico e 

relacional, que põe o confronto em primeiríssimo plano. 

Tilly partiu, em 1976, de uma noção de repertório como formas de ação reiteradas em diferentes tipos de 

conflito; abordagem estruturalista e racionalista, concentrada na ligação entre interesse e ação e 

privilegiando atores singulares. Trinta anos depois, o conceito se apresenta relacional e interacionista, 

privilegia a experiência das pessoas em interações conflituosas, e o uso e a interpretação dos scripts em 

performances, a nova unidade mínima do repertório. A adição de performance e o olho nas interações foi 

seu modo de adensar a agency e mitigar o estruturalismo de origem. Tilly começou botânico das formas de 

protesto, classificando, categorizando, discernindo padrões e permanências, e chegou a músico atento ao 

improviso e ao contingente na interpretação das partituras sociais, as interações” (Alonso, 2012, p.32). 
117 O Movimento Negro Evangélico (MNE) está presente em vários estados brasileiros (RJ, BA, PE, 

PB, SP, PR, RS, MG, MA, DF). Criado em 2004 por lideranças como o pastor Marco Davi de Oliveira, 

Hernani Francisco da Silva e outros, o movimento reuniu diversas iniciativas antirracistas evangélicas 

Brasil afora com o intuito de problematizar a questão racial, especialmente dentro das igrejas. 

Sobre o Pastor Marco Davi de Oliveira: Pastor batista da Nossa Igreja Brasileira, teólogo e cientista da 

religião, destacou-se nos últimos trinta anos como ativista antirracista evangélico. Coordena um grupo de 

estudos bíblicos e raciais (Discipulado, Justiça e Reconciliação) e publicou alguns livros, sendo os 

principais: “A Bíblia e as cotas” e “A religião mais negra do Brasil: porque os negros fazem opção pelo 

pentecostalismo?”. 

Sobre Hernani Francisco da Silva: Importante liderança do movimento negro evangélico brasileiro, 

destacadamente desde os anos 1990. Fundou a organização antirracista evangélica Sociedade Cultural 

Missões Quilombo. Recebeu o Prêmio de Direitos Humanos do governo federal. Hoje se encontra 

desvinculado do mundo evangélico. À época, era membro leigo da Igreja Pentecostal O Brasil Para Cristo. 
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prestaram valiosas entrevistas semidirigidas colhidas presencialmente – o mesmo não se 

aplica inteiramente aos grupos restantes por conta da pandemia do COVID-19 que nos 

privou de atividades e contatos. Alguns grupos como o MNE/SP e o MNE/RJ também 

foram observados in loco antes da emergência sanitária, entretanto nessas ocasiões foram 

aplicadas poucas entrevistas. Por este motivo parte das informações foram coletadas via 

conversas e mensagens telefônicas e e-mails, em respeito ao distanciamento social. Sendo 

assim, priorizarei a análise do material relativo ao caso do MNE/PE, tanto pela maior 

variedade de ações desenvolvidas por este grupo, quanto pela maior densidade e 

detalhamento das informações obtidas. Mas para garantir a caracterização geral do 

repertório do ativismo negro evangélico no Brasil, nomearemos os grupos que praticam as 

ações descritas nos parágrafos independentemente de recorrermos aos depoimentos de seus 

ativistas ou não. A nomeação constará entre parênteses. Também serão citadas ações que, 

porventura, sejam desempenhadas exclusivamente por um único ator coletivo. Segue 

apresentação do repertório de ação dos grupos118. 

 A primeira “ação” citada pelos entrevistados é a participação de seus coletivos em 

atividades promovidas por outras entidades do movimento negro. O “estar presente” 

implica a literal presença física em eventos, a subscrição de notas e abaixo-assinados e a 

adesão a grandes campanhas. Participando, os atores negros evangélicos procuram se 

aproximar, construir e consolidar laços de cooperação e confiança com seus pares não-

evangélicos (MNE, Cuxi, Rede de Mulheres Negras Evangélicas, DJR). 

 Como ilustra Gertrudes Maria (MNE/PB): 

 Nós participamos de atividades realizadas por outros movimentos negros, a 

exemplo do Movimento de Mulheres Negras na Paraíba119 e Movimento Negro Unificado 

(MNU)120. Ano passado estivemos presentes na construção da Primeira Marcha da 

 
Durante a realização da pesquisa encontrei-me com Hernani Francisco e ele gentilmente prestou valiosos 

depoimentos. Declarou-se desligado do mundo evangélico e mais próximo da “filosofia kemética”, que 

seria oriunda do Egito Antigo. Mais detalhes podem ser encontrados no site mantido por Hernani: 

https://afrokut.com.br/kemet/ 
118 Agradeço a Paula Montero pela sugestão, que infelizmente não consegui incorporar a tempo: a exposição 

do repertório em formato sincrônico tal como segue no texto não deve abolir a percepção de que o repertório 

é um processo dado no tempo, costurado pelas mudanças dos próprios atores em seus percursos de 

associação e publicização - que melhor seria exposto, portanto, em estilo etnográfico. 
119 https://www.facebook.com/MOVDEMULHERESNEGRASNAPB/. 
120 Uma das principais entidades antirracistas do país, Movimento Negro Unificado: https://mnu.org.br/. 
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Negritude Unificada da Paraíba121. Participamos também das atividades do Fórum 

Popular de Segurança Pública na Paraíba – ano passado estava rolando articulação e 

mobilização para formar o fórum no nosso estado –, inclusive estive representando o 

MNE/PB, em dezembro de 2019, em Pernambuco para a 1ª Conferência Popular de 

Segurança Pública do Nordeste122 123. 

 A participação desses grupos se soma a um conjunto particular de ações que 

podemos caracterizar como referentes à sua própria autorreprodução. São ações que 

constituem e sustentam públicos negros evangélicos, servindo como instâncias de 

socialização política e religiosa. A associação de iguais, já sinalizada na própria emergência 

e multiplicação de grupos evangélicos de ativismo antirracista, é reiterada quando estes 

grupos dispensam boa parte de suas energias e recursos promovendo atividades para si 

próprios. Esse ativismo para si corresponde à preocupação dos militantes em se 

“aquilombarem”124, consolidarem seus grupos e (a)firmarem-se como pessoas negras e 

evangélicas por meio da associação. Isso está dado desde as mídias sociais, onde carreiam 

seguidores125 126 e formam grupos de What’s App e Facebook127 128 129, até o expediente 

off-line que mantêm por meio de ações como cultos, acolhimentos, seminários, fóruns, 

cursos e outras formas de encontro. 

 
121 https://portaljornaldosertao.com.br/noticia/508/i-marcha-da-negritude-unificada-da-paraiba.html 
122 https://www.brasildefatope.com.br/2019/12/06/no-recife-conferencia-popular-debate-seguranca-

publica. 
123 http://observatorioseguranca.com.br/nordeste-tera-conferencia-popular-de-seguranca-publica/. 
124 

https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/photos/a.1964985373587672/30972391736956

14/ 
125 Lideranças e figuras públicas do campo antirracista evangélico atuam nas redes sociais como formadores 

de opinião, “influenciadores”, “criadores de conteúdo”. Por exemplo: a página de Ronilso Pacheco, atual 

expoente da teologia negra no Brasil, no Instagram, reúne quase 16 mil seguidores: 

https://www.instagram.com/ronilsopacheco/. 
126 A conta “Afrocrente”, mantida no Instagram por Jackson Augusto, jovem militante do MNE/PE, 

agregou em poucos meses, mais de 12 mil seguidores – cifra expressiva para a realidade desse campo 

político-religioso: https://www.instagram.com/afrocrente/. 
127 “Movimento negro evangélico & ANNEB Recife/PE” (277 membros): 

https://www.facebook.com/groups/553609434786869/ 

 
128 “Negros evangélicos” (530 membros): https://www.facebook.com/groups/553609434786869/ 

 
129 “Rede de Mulheres Negras Evangélicas” (208 participantes): 

https://www.facebook.com/groups/261703121320739 

 

https://www.facebook.com/groups/553609434786869/
https://www.facebook.com/groups/553609434786869/
https://www.facebook.com/groups/261703121320739
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 É o caso da promoção de jornadas de oração e cultos temáticos (“contra o genocídio 

da população negra”, de “denúncia e confissão do pecado do racismo”, pelo dia da 

consciência negra e em memória do dia da abolição). Estes eventos têm sido realizados, 

geralmente, em parcerias que reúnem mais de uma organização: pela Frente de Evangélicos 

pelo Estado de Direito130 131 132 133, pela Nossa Igreja Brasileira134 135, pelo Discipulado 

Justiça e Reconciliação136 137, pelo MNE138 em alguns estados, pela Rede de Mulheres 

Negras Evangélicas139 140. Embora nem tão constantes, estes eventos são importantes, 

segundo os ativistas, já que articulam “linguagens” próprias do mundo evangélico; 

oportunizam a expressão literalmente litúrgica do ativismo, sua ritualização religiosa e 

servem de ocasião em que o racismo é problematizado como tema de fé, elaborado em 

orações, músicas, depoimentos, leituras bíblicas e sermões. 

 Mas segundo os próprios atores, a principal de suas ações é o chamado 

“acolhimento”, um tipo de reunião que visa socializar negros evangélicos progressistas em 

situação de “vulnerabilidade” – política, social, afetiva, existencial, psíquica, “espiritual”. 

Para isso, os organizadores geralmente propõem formação a partir da leitura de algum livro 

sobre questão racial, além da partilha de experiências entre os presentes, o chamado 

“desabafo”. Embora não seja um culto, como reiterado nas entrevistas e conversas 

informais, estão presentes os marcadores religiosos tradicionalmente evangélicos: música, 

oração e alguma leitura bíblica, ainda que breve. Descreve João (MNE/PE): 

 
130 Maior movimento social de evangélicos progressistas do Brasil, criado em 2016 em reação ao 

impeachment da presidente Dilma Rousseff: https://www.facebook.com/frentedeevangelicos 
131 

https://www.facebook.com/events/122401035099940/?ti=icl&fbclid=IwAR0XcVU_1qt98XRWU9D_xY

v7WL8p_8dJIJljt50VVBnY1p-eWaIJp1Js_wU 
132 https://www.facebook.com/frentedeevangelicos/photos/a.582657245230302/1466632003499484/ 
133 https://www.facebook.com/events/665882323940838/ 
134 Igreja fundada em 2017 pelo Pastor Marco Davi no Rio de Janeiro. Uma igreja que articula elementos 

“negros” e “brasileiros” em suas rotinas comunitárias: https://nossaigrejabrasileira.com.br/ 
135 https://www.facebook.com/frentedeevangelicos/photos/a.582657245230302/1089878341174854/ 
136 Grupo de formação sobre teologia e questões raciais, fundado pelo Pastor Marco Davi: 

https://www.facebook.com/discipuladojr 
137 https://www.facebook.com/frentedeevangelicos/photos/a.605089826320377/805535522942472/ 
138 https://www.facebook.com/segundapresbiterianadebh/videos/2626445880773281 
139 Coalizão criada em 2018, composta por organizações e movimentos evangélicos feministas 

progressistas que visam promover ações e mobilizar mulheres negras evangélicas: 

https://www.facebook.com/negrasevangelicas. 
140 

https://www.youtube.com/watch?v=b_V58USuOcs&t=10s&fbclid=IwAR3_nrsWEkAKee8vpbRONbBT

u01JnGH7BiLdAXQ1Jmia6u9bN0pScfYesRM 

https://www.facebook.com/events/122401035099940/?ti=icl&fbclid=IwAR0XcVU_1qt98XRWU9D_xYv7WL8p_8dJIJljt50VVBnY1p-eWaIJp1Js_wU
https://www.facebook.com/events/122401035099940/?ti=icl&fbclid=IwAR0XcVU_1qt98XRWU9D_xYv7WL8p_8dJIJljt50VVBnY1p-eWaIJp1Js_wU
https://www.facebook.com/frentedeevangelicos/photos/a.582657245230302/1466632003499484/
https://www.facebook.com/events/665882323940838/
https://www.facebook.com/frentedeevangelicos/photos/a.582657245230302/1089878341174854/
https://www.facebook.com/frentedeevangelicos/photos/a.605089826320377/805535522942472/
https://www.facebook.com/segundapresbiterianadebh/videos/2626445880773281
https://www.youtube.com/watch?v=b_V58USuOcs&t=10s&fbclid=IwAR3_nrsWEkAKee8vpbRONbBTu01JnGH7BiLdAXQ1Jmia6u9bN0pScfYesRM
https://www.youtube.com/watch?v=b_V58USuOcs&t=10s&fbclid=IwAR3_nrsWEkAKee8vpbRONbBTu01JnGH7BiLdAXQ1Jmia6u9bN0pScfYesRM
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É assim: tem um tema, aí quando as pessoas chegam a gente faz um momento de 

música. Não é um culto! Pode ter uma música confessional, mas não necessariamente. 

Músicas que tragam reflexão de nossa identidade e de quem somos. Depois ou tem uma 

dinâmica, a gente procura ter um quebra-gelo para deixar o lugar mais seguro e as 

pessoas se conhecerem. A gente não quer que as pessoas saiam de lá sem se conhecerem 

porque a gente entende que o movimento social tem esse lado afetivo, sem romantizar, mas 

é um lado forte para continuar como movimento social. As pessoas se conhecem, dialogam. 

Depois disso a gente tem um momento com uma pessoa convidada. Pode ser um tema 

bíblico, abrir a Bíblia e ter um momento mais devocional mesmo ou um tema sobre saúde 

mental, solidão da mulher negra etc. Depois nos separamos em grupos menores e 

compartilha coisas que a gente escutou e traz para o grupão e fecha com uma grande 

comida. Então é um momento místico e pastoral do movimento. Não trabalhamos muito 

com culto, só tivemos um na história do movimento aqui, mas tem muita leitura bíblica.” 

Nas entrevistas que realizamos e nas postagens dos grupos em redes sociais, constam 

termos como “autocuidado”, “saúde mental”, “solidão”, “troca”, “vínculos”; adjetivos 

como “sensível”, “afetivo”, “místico”, “pastoral”, “devocional” e verbos como “cuidar”, 

“desabafar”, “orar” e “conhecer”. Articulados, denotam a relevância desse tipo de prática 

de socialização para o bem estar individual dos participantes. A maioria deles é de jovens 

negros, evangélicos e de orientação política progressista que afirmam estar em crise, não 

com a fé professada, mas com a “igreja-instituição”. Relatam encontrar dificuldades de 

convivência em suas igrejas por conta do clima de vigilância ideológica e pressão política 

que sofrem, o que denominam como manifestação do “discurso conservador”. Talvez por 

isso seja comum que nesses “acolhimentos” os que participam pela primeira vez contem o 

quanto estão “felizes” por encontrarem pessoas “como eles” e por não estarem “sozinhos” 

em suas contradições com o conservadorismo político e moral que reina em suas igrejas, 

tampouco nas “leituras não fundamentalistas” que dizem fazer dos textos bíblicos. 

Os acolhimentos permitem, portanto, que os indivíduos reafirmem crenças e valores 

pelos quais se identificam como evangélicos, sem abrir mão de suas posições políticas 

contra-hegemônicas, alimentando e confirmando suas respectivas construções de si; 

harmonizando valores e papéis sociais. É um dos lugares em que comprovam para si 

mesmos, como viável, a identidade de evangélicos negros e militantes antirracistas. Aliás, 
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não apenas os acolhimentos, como outras ações socializadoras141, reforçam o componente 

comunitário do ativismo e ratificam a participação e a homofilia como pré-condição desse 

engajamento político, definindo as “associações como meio de sociabilidade” (Cefaï, 

Veiga & Mota, 2011, p.13). 

A ação de acolhimento é reproduzida por vários grupos  (MNE/PE142 143 144 145; 

MNE/PB; MNE/BA, MNE/RJ; MNE/SP). Seguem alguns depoimentos a respeito: 

Madalena (MNE/PE): 

“Nosso carro forte, a coisa que a gente mais faz é o acolhimento. A maioria dos 

coletivos quando faz acolhimento é na perspectiva de trazer gente para atuar junto com os 

coletivos. A gente na verdade fez o primeiro movimento pensando na galera que tava num 

cenário político bem ruim e tava querendo desabafar. A gente queria se encontrar com 

pessoas que são da mesma raça, negras, cristãs e progressistas para desabafar. O primeiro 

era isso, só que depois dele a gente fez outros e virou bimestral. A gente tratou de saúde 

mental, autocuidado, questões de raça. Teve em parceria com a Visão Mundial para 

divulgar um documentário feito em Rio ou São Paulo sobre mães de filhos que foram 

assassinados pela PM [Polícia Militar]. Fizemos a exibição do filme e com debate. A gente 

traz profissionais de alguma área para discutir os assuntos. O próximo vai ter de tema 

celebração “Reconhecendo o Deus Desconhecido”146... A gente gosta de tretar né? A gente 

bota essas temáticas assim para ver se a gente consegue tretar e a gente consegue. Mas a 

ideia não é fazer um problema, é reconhecer o Deus Desconhecido, mas não 

 
141 Sobre este componente comunitário e socializatório, Daniel Cefaï registra a funcionalidade das 

organizações como “meios de sociabilidade”: “Esse ‘coletivo’ pode ainda desempenhar o ofício de meio de 

sociabilidade, produzindo o entre-si, facilitando os encontros, catalisando as simpatias e garantindo as 

solidariedades, forjando experiências comuns que podem ir até a ‘comunidade de destino’. Pode talhar a 

vida cotidiana de rituais, comandar a eleição de afinidades, a representação de si, as relações com os outros 

e os lugares de vida e ditar o que é bom ou ruim de se dizer, em que se acreditar e a se fazer” (Cefaï, 2009, 

p. 23). 
142 https://www.instagram.com/p/BiGAd_dl0JS/ 
143 https://www.instagram.com/p/BlD1nFNh_hG/ 
144 Encontro de “oração e cuidado”: https://www.instagram.com/p/BqKX6k1HfQv/ 
145 Acolhimento com o tema “autocuidado e questão racial”: 

https://www.instagram.com/p/B2m2mVtnaQI/ 
146 O evento ocorreu no dia 07/12/2019. No link de anúncio do evento no Instagram 

(https://www.instagram.com/p/B5bO0TZnI_z/) era possível ouvir o trecho de uma música que diz “a 

verdade é que Deus é uma mulher negra...” (Música de “Dona Conceição”: 

https://www.youtube.com/watch?v=YKDAb-Y9xPQ). A imagem-convite para o evento está nos anexos. 

https://www.instagram.com/p/BlD1nFNh_hG/
https://www.instagram.com/p/BqKX6k1HfQv/
https://www.instagram.com/p/B2m2mVtnaQI/
https://www.instagram.com/p/B5bO0TZnI_z/
https://www.youtube.com/watch?v=YKDAb-Y9xPQ
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necessariamente no sentido que Paulo estava falando147, mas do Desconhecido mesmo, um 

Deus que a gente não vê no irmão que tá passando fome, no nosso irmão encarcerado, no 

Rafael Braga148, no Renan da Penha149 150. Reconhecer nas mulheres que estão sendo 

 
147 A entrevistada se refere ao texto bíblico em que o apóstolo Paulo discursa no Areópago grego. Ao 

peregrinar pela cidade e se deparar com um altar ao “deus desconhecido”, o missionário resolve pregar um 

sermão em que discorre sobre a revelação e o conhecimento do “Deus desconhecido”: “Porque, passando 

eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: AO DEUS 

DESCONHECIDO. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio” (Atos dos 

Apóstolos Capítulo 17, versículo 23). 
148 O catador de materiais recicláveis foi preso durante as manifestações de junho de 2013 por portar duas 

garrafas com desinfetante – material que, à época, foi considerado pela polícia como de possível uso em 

artefatos explosivos. Em 2016, enquanto cumpria prisão domiciliar, foi preso novamente sob acusação de 

tráfico de drogas. O acusado portava, segundo informado na imprensa, 0,6 gramas de maconha: 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/12/manifestante-preso-no-rio-em-junho-e-condenado-

cinco-anos-de-prisao.html 

 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/01/unico-condenado-apos-protestos-de-2013-no-rio-e-

preso-por-trafico.html 

 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-09/stj-concede-prisao-domiciliar-ex-morador-de-rua-

preso-com-06-grama-de-maconha 

 

Sua prisão, em ambas as circunstâncias, gerou indignação e críticas ao que se considerou uma ofensa à 

liberdade de manifestação e seletividade penal do sistema brasileiro de justiça criminal, alcançando, 

inclusive, repercussão internacional. Por sua liberdade surgiram diversas iniciativas como campanhas com 

abaixo-assinados, hashtag’s nas redes sociais, além de atos de protesto e posicionamentos de artistas, 

juristas, políticos, organizações de direitos humanos movimentos sociais: 

 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-35578395 

 

https://www.liberdadepararafael.meurio.org.br/#block-11176 

 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/06/140620_salasocial_morador_rua_preso_produtos_lim

peza_um_ano_rs 

 

https://oglobo.globo.com/cultura/quente-frio-11071516 

 

https://anistia.org.br/sobre-rafael-braga-e-seletividade-sistema-de-justica-criminal/ 

  
149 O jovem DJ é um dos criadores do maior baile funk do Rio de Janeiro, o “Baila da Gaiola”. Foi preso 

em 2019, acusado de associação com o tráfico de drogas. Sua prisão também foi amplamente criticada por 

setores da classe artística, política, jurídica e intelectual como uma tentativa de “criminalizar o funk”: 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/03/22/justica-determina-prisao-de-dj-rennan-da-

penha-e-mais-10-envolvidos-no-baile-da-gaiola.ghtml 

 

https://kondzilla.com/m/entenda-o-caso-da-prisao-do-dj-rennan-da-penha 

 

https://oglobo.globo.com/rio/oab-do-rio-repudia-prisao-do-dj-rennan-da-penha-idealizador-do-baile-da-

gaiola-23557370  

 

Atualmente o artista se encontra em liberdade. 
150 Tanto o caso de Rafael Braga quanto o do Dj Renan da Penha foram objeto de mobilização do 

movimento negro brasileiro que repudiou o que considerou como racismo institucional e seletividade penal 

da justiça criminal brasileira. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/12/manifestante-preso-no-rio-em-junho-e-condenado-cinco-anos-de-prisao.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/12/manifestante-preso-no-rio-em-junho-e-condenado-cinco-anos-de-prisao.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/01/unico-condenado-apos-protestos-de-2013-no-rio-e-preso-por-trafico.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/01/unico-condenado-apos-protestos-de-2013-no-rio-e-preso-por-trafico.html
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-35578395
https://www.liberdadepararafael.meurio.org.br/#block-11176
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/06/140620_salasocial_morador_rua_preso_produtos_limpeza_um_ano_rs
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/06/140620_salasocial_morador_rua_preso_produtos_limpeza_um_ano_rs
https://oglobo.globo.com/cultura/quente-frio-11071516
https://anistia.org.br/sobre-rafael-braga-e-seletividade-sistema-de-justica-criminal/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/03/22/justica-determina-prisao-de-dj-rennan-da-penha-e-mais-10-envolvidos-no-baile-da-gaiola.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/03/22/justica-determina-prisao-de-dj-rennan-da-penha-e-mais-10-envolvidos-no-baile-da-gaiola.ghtml
https://kondzilla.com/m/entenda-o-caso-da-prisao-do-dj-rennan-da-penha
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assassinadas, violentadas, mudar a visão de quem é Deus e porque não é exagero ver Deus 

no outro.” 

João (MNE/PE): 

“O acolhimento é onde a gente junta mais pessoas. Começa desde o início, a gente dá 

nome depois. A gente percebeu que havia uma demanda de desabafo. As pessoas queriam 

se sentir acolhidas. Porque na igreja não podia falar sobre temas básicos, “eu sofro 

racismo”. Desabafar, orar. Ter este espaço seguro. Começamos com estudos, o livro do 

Marco151, “A Bíblia e as Cotas”, comentava, já tinha um desabafo ali. Depois continuamos 

nos encontrando e falamos de outras coisas: sistema prisional, solidão da mulher negra, 

várias coisas. Na época das eleições o pessoal tava muito ansioso, aí começamos a 

trabalhar a saúde mental, trazer psicólogos negros, terapias em grupos porque era um 

momento muito tenso. Trabalhar a saúde mental das pessoas negras era uma afirmação 

de que essas pessoas podiam cuidar delas. Foi um momento bem pastoral de cuidado e 

ajuntamento das pessoas. O acolhimento é a grande porta de entrada das pessoas. Antes 

fazíamos mensalmente. Começou a ter muita demanda. Se é muita gente... era dia de 

semana, aí mudou para sábado. Começou ir muita gente. Aí pensamos: “pô essa pessoa 

vem de fora da cidade, vai chegar com fome. Aí começamos a pensar em comida, a pessoa 

negra não tem condições [econômicas]. Tinha demanda e era todo mês. Mas acabou que 

isso tava sugando a gente, não tinha tempo para incidência. Mas a gente faz, tivemos sobre 

autocuidado, demos ênfase na saúde mental, foi uma série, quase um ano trabalhando este 

tema porque as coisas estavam muito loucas, pessoas negras evangélicas em crise com a 

igreja, então era hora de se aquilombar. 

 Maria (MNE/PE): 

“No primeiro ano era isso: “Jesus é negro”, “somos evangélicos sim”, vamos falar 

sobre isso. A gente começou a fazer um encontro de acolhimento. Que era pra começar a 

identificar pessoas interessadas e sensíveis à pauta. Um momento pra trocar experiências 

sobre racismo e partir de uma temática. Tipo, desigualdade social. Como nós negros 

evangélicos sofremos essa experiência? Uma roda de conversa. Uma pessoa traz uns 

 
151 Pastor Marco Davi de Oliveira. 
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dados e tal, o resto é microfone aberto. Alguém traz uma música, uma coisa mais cultural 

assim né? É um espaço para gente trocar experiências e para fortalecimento de vínculos.” 

 Paula (MNE/SP): 

 “Temos feito reuniões de acolhimento, enquanto podíamos nos reunir 

presencialmente e fizemos o estudo do livro “Teologia Negra” do Ronilso Pacheco152, que 

terminamos no mês de fevereiro de 2020. Até o momento, não fizemos reuniões online.” 

 Juliana (MNE/BA): 

 “Estamos recomeçando de 2018 para cá, com pessoas de Salvador e Camaçari. Já 

nos reunimos em igrejas, lanchonetes. A gente faz o acolhimento nas reuniões, sempre 

aparece alguém que nunca participou. A mobilização de conhecer pessoas que vão se 

agrupando tem sido muito por redes sociais, cristãos que querem aprender mais sempre 

chegam. Então temos arquivos para disponibilizar e bater papo sobre, fazemos estudos. 

Agora suspendemos por causa da quarentena. Tivemos membros que participaram de uma 

caminhada aqui contra a intolerância religiosa, com pessoas de matriz africana...” 

Além dos acolhimentos, os grupos promovem atividades de formação voltadas aos seus 

próprios membros e/ou aos negros evangélicos em geral. Os temas são variados: legislação 

e políticas públicas de promoção da igualdade racial, relações de gênero, história da igreja, 

teologia negra e outros. Essa agenda ocupa um lugar importante na conformação de um 

senso comum do grupo, além de municiar os atores para atuação prática, como a replicação 

das formações junto a outros públicos (MNE/PE, MNE/PB, MNE/RJ, MNE/SP, MNE/BA, 

Cuxi): 

João (MNE/PE): 

Temos também formações internas exclusivas do movimento para formar quadros, 

sobre tudo, “diversidade”, porque às vezes a pessoa chega e não tem essa base. Teve sobre 

conceitos básicos sobre racismo. Educação antirracista, a lei 10.639, por exemplo153. 

Trabalhamos a perspectiva decolonial, um olhar decolonial para a igreja. Saber que 

nomes como Nelson Mandela não foi grande teólogo, mas um cara que a vida inteira foi 

 
152 Ronilso Pacheco é um expoente da “teologia negra” no Brasil. 
153 A lei 10.639/2003 dispõe sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. 
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membro de uma igreja metodista. Ele fazia questão de ser membro, nos livros e cartas dele 

ele mostra a fé a dele, faz questão de falar sobre isso. Não só produção teológica, mas 

vida, missão. E olhar para essas figuras como importantes na história da igreja, mesmo 

não sendo teólogo. Então fizemos a caminhada de buscar nomes mundo afora, para ver 

que não é de agora, é de muito tempo. A gente ainda vai falar sobre diversidade sexual, 

raça e fé porque gente entende que é uma demanda. Aqui em Recife tem pessoas LGBT’s 

negras evangélicas, vamos fazer o que com essas pessoas? Jogar fora? A gente não pode 

reproduzir o que fazem com a gente. Vai ter formação sobre gênero, classe e raça e uma 

sobre o Estatuto de Igualdade Racial154 e ferramentas de políticas públicas. A gente tenta 

mesclar para as pessoas saírem formadas sobre temas técnicos, quanto da história da 

igreja e outros tipos de discriminação que atravessam pessoas negras e evangélicas. Então 

temos formações internas e para outras pessoas como escolas, institutos, eles procuram a 

gente. 

 Gertrudes Maria (MNE/PB): 

 Nós temos reuniões internas para planejamento de atividades e reuniões abertas, 

nas quais temos formação: leitura de livros e textos sobre teologia negra, racismo e a 

igreja. E nesse contexto de pandemia estamos fazendo reuniões online abertas para quem 

tiver interesse e conversando a partir de filmes. Nosso último encontro foi sobre o filme 

“Cidade de Deus – 10 anos depois”. Além disso, postamos reflexões no nosso Instagram155 

e fazemos algumas atividades a partir das demandas. 

Não falta, entre os informantes, quem classifique a ênfase nessas ações 

autorreprodutivas como desprovidas de impacto na “realidade social injusta” já que seria 

apenas “falar para a gente mesmo” ou um jeito de “transformar movimento social em 

igreja”. De outro lado, outros defendem o lugar dessas ações como práticas de “resistência” 

pelas quais os participantes são fortalecidos. A mera associação de iguais já teria 

significações políticas profundas por sinalizar sua contradição com o racismo e o 

conservadorismo do mundo evangélico. 

 
154 O “Estatuto da Igualdade Racial” foi instituído pela lei 12.288/2010, “destinado a garantir à população 

negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e 

difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica” (Brasil, 2010, Artigo 1º). 
155 https://www.instagram.com/mne.paraiba/ 
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Se criando uma “bolha” ou “fazendo resistência”, é fato que um veio característico do 

ativismo negro evangélico brasileiro, em sua pluralidade de organizações, é seu ativismo 

comunitário156. Em outros termos, em suas principais ações, os atores visam compor 

comunidades que, como vimos, cumprem funções de recrutamento e socialização política 

de negros evangélicos neófitos na militância; autorreprodução dos grupos; sedimentação 

de sensos comuns; afirmação de uma identidade coletiva e disseminação de conteúdos 

antirracistas com inspirações cristãs. 

 Há ainda as ações de promoção do antirracismo evangélico. Esse pacote inclui 

cursos de teologia negra, fóruns, seminários e afins; eventos cujos públicos extrapolam as 

fronteiras do ativismo progressista evangélico e envolvem atores parceiros. Os 

depoimentos a respeito exprimem a inserção dos ativistas do MNE em espaços 

institucionais variados, da qual se valem para acionar redes, mobilizar recursos, construir 

relações de amizade, confiança e cooperação política. Essas ações servem à socialização 

de públicos negros evangélicos, divulgação de conteúdos evangélicos antirracistas e 

construção de laços políticos com outras pessoas e grupos, além da irrupção pública dos 

grupos de ativismo (MNE/PE, MNE/PB157, MNE/RJ, Cuxi, Rede de Mulheres Negras 

Evangélicas158). 

Como depõe Madalena (MNE/PE): 

Para além disso a gente tem fóruns que acontecem em todo maio, nos arredores do 

13159 que não é dia do negro e nosso foco é sempre: “fé, racismo e igreja”. Esse ano a 

gente fez. Interessante que o primeiro a gente fez no espaço da Igreja Mangue160 e esse 

 
156 Considerando a natureza do vínculo pelo qual os grupos abordados se constituem, é possível afirmar 

que os agentes instituem uma “relação associativa quando e na medida em que a atitude na ação social 

repousa num ajuste ou numa união de interesses racionalmente motivados (com referência a valores ou a 

fins)” (Weber, 1994, p.25). Porém, ainda que a relação associativa prescinda do “cultivo de interesses 

emocionais e afetivos e somente quer estar ao serviço de uma ‘causa’”, diz Weber: “apenas em casos 

especiais, entretanto, isso ocorre em seu tipo puro” (ibidem, p.25). Por isso “a grande maioria das relações 

sociais têm caráter, em parte, comunitário e, em parte, associativo” (ibidem, p.25). 

Nesse sentido, conforme os dados colhidos em campo, os agentes instituem também uma “relação 

comunitária”, considerando que a “atitude na ação social – no caso particular ou em média ou no tipo puro 

– repousa no sentimento subjetivo dos participantes de pertencer (afetiva ou racionalmente) ao mesmo 

grupo” (ibidem, p.25). 
157 https://www.instagram.com/p/CA5pfOuDEq0/ 
158 Encontro da Rede, edição de 2018: https://www.instagram.com/p/BlYlYZXB8IT/ 

Encontro da Rede, edição de 2019: https://www.instagram.com/p/BzOwiOPHWOz/ 
159 Referência ao dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura. 
160 https://www.facebook.com/igrejamangue 

https://www.instagram.com/p/CA5pfOuDEq0/
https://www.instagram.com/p/BlYlYZXB8IT/
https://www.instagram.com/p/BzOwiOPHWOz/
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ano foi no Museu da Abolição161 que é o mais forte pela própria temática, tem a maioria 

dos conteúdos raciais. E a gente foi convidado para fazer lá. Elliel, que esse faz parte do 

nosso colegiado, esse ano tá como embaixador do museu. E aí foi muito legal a gente 

esperando cerca de 40 ou 50 pessoas e a gente acabou tendo 90 pessoas e foi só o segundo 

fórum. Teve gente que ficou na janela, em pé em volta. A gente chamou o Pe. Clóvis, que 

é professor na UNICAP162, chamamos Ana da Rede de Mulheres Negras de 

Pernambuco163, que é de terreiro e teve vivência cristã. E Vanessa que é do nosso 

colegiado também. 

João (MNE/PE): 

Ano passado fizemos um curso de teologia negra e trouxemos Ronilso, articulando com 

a Tearfund164 para pagar a passagem, pastores para hospedar e abrir espaço para ele nas 

igrejas e também a UNICAP nos recebeu165. Primeiro propomos ao Seminário Batista do 

Norte. Tava tudo certo para ele. Mas de última hora o seminário cancelou todas as 

programações extracurriculares do período. Era uma época muito conturbada 

politicamente. Corremos para a UNICAP. A pró-reitora de pós-graduação é uma mulher 

negra, evangélica, Waldenice Raimundo, coordenadora da Pastoral da Negritude “Rosa 

Parks” na IBC166 167. Foi até bom porque o curso saiu como minicurso do mestrado de 

ciências da religião, dois dias, 84 participantes. O objetivo era popularizar a teologia 

negra. Hoje a gente colhe esses frutos. Participamos da semana da consciência negra na 

UNICAP. Temos esse vínculo com a universidade. 

E também temos um fórum anual que é um grande evento “Fé, igreja e racismo”, 

ocorre em maio168 169. Nós organizamos. Os temas foram: “Desafios para igualdade 

racial”. Chamamos um teólogo angolano que vive aqui em 15 anos, e chamamos a 

Waldenice Raimundo, foi lá na Igreja Mangue. E este ano foi no Museu da Abolição. Teve 

poesia, música e dança, microfone aberto. O museu nos apoiou, temos contato até hoje. O 

 
161 http://museudaabolicao.museus.gov.br/museu-da-abolicao/. 
162 Universidade Católica de Pernambuco: https://www1.unicap.br/ 
163 https://www.facebook.com/RMNPE/ 
164 Organização internacional autodenominada “cristã, evangélica”: http://tearfundbrasil.org/. 
165 http://www.unicap.br/assecom1/catolica-promove-curso-sobre-teologia-negra-com-ronilso-pacheco/ 
166 Igreja Batista em Coqueiral (Recife/PE): https://www.facebook.com/IBCoqueiralRecife 
167 Página da Pastoral: https://www.instagram.com/pastoralnegrituderosa/) 
168 Edição 2019: https://www.instagram.com/p/BxarjoeHdVG/ 
169 Edição online 2020: https://www.youtube.com/watch?v=G4ScY2qzJSY&t=4s 

 

http://www.unicap.br/assecom1/catolica-promove-curso-sobre-teologia-negra-com-ronilso-pacheco/
https://www.instagram.com/p/BxarjoeHdVG/
https://www.youtube.com/watch?v=G4ScY2qzJSY&t=4s
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tema deste ano foi “Descolonizando a fé”. O primeiro foi mais eclesiástico, dentro da 

igreja, com pessoas evangélicas, com teólogo e educadora religiosa, bem evangélicos. O 

segundo foi: “vamos sair do conforto e levar os evangélicos para um espaço onde não 

controlam tudo, a gente não tem domínio”. E fomos para o Museu da Abolição que 

normalmente é ocupado por pessoas de matriz africana, que tem toda uma história, todo 

um peso. A gente não tem controle do que pode ser dito ou não, tocado ou não. A gente se 

colocou nesse lugar de não domínio. Aí pensamos em como acolher as pessoas sem negar 

quem a gente é, mas sem negar quem o outro é e conseguir conciliar isso. Lá tivemos a 

Vanessa Barboza, do MNE; o Padre Clovis Cabral, ligado a UNICAP e a Ana Pereira, 

pedagoga, do MNU, pesquisadora e praticante das religiões de matriz africana. Foi ímpar! 

60, 70 pessoas e durante o dia inteiro, chegou a 80 ou 90 pessoas. 

 Gertrudes Maria (MNE/PB): 

 No dia da Reforma Protestante de 2019, fizemos uma mesa sobre “Reforma 

protestante para quem?” e discutimos sobre o racismo presente na igreja170. Essa foi uma 

atividade realizada também por outros núcleos do MNE e foi proposta após o racismo 

sofrido por Fabíola Oliveira e Marco Davi em que eles se apresentariam no evento da 

igreja batista no RJ foi cancelada171. 

 Em fevereiro de 2020 fizemos o lançamento do livro Teologia & Negritude, em 

João Pessoa, e contamos com a participação de um dos organizadores do livro: o Pr. Doni 

Bueno172. 

 Gicélia (Cuxi/BA): 

 Em 2013 realizamos o Primeiro Seminário Nacional de Educadores Evangélicos 

na Aplicabilidade da Lei 10.639/03173 

 
170 Link de divulgação do evento: https://www.instagram.com/p/B4OPf19HF5m/. 
171 Como considerado em outro capítulo dessa dissertação, dois ativistas negros evangélicos foram 

“desconvidados” da mesa de debate sobre racismo do congresso da Juventude Batista Brasileira. Em reação 

ao desconvite vários grupos de ativismo evangélico progressista promoveram eventos públicos com o 

mesmo mote da mesa cancelada: “o racismo atinge a igreja?” A replicação coordenada de eventos com 

clara menção desconvite fez brotar uma nova palavra de ordem no interior dessa militância organizada. 
172 Lançamento do livro: https://www.instagram.com/p/B8e1VEjHgOU/. 
173 Evento divulgado em um site importante do campo antirracista: https://www.geledes.org.br/ii-

seminario-nacional-educadores-evangelicos-e-aplicacao-da-lei-10-63903/ 

https://www.instagram.com/p/B4OPf19HF5m/
https://www.instagram.com/p/B8e1VEjHgOU/
https://www.geledes.org.br/ii-seminario-nacional-educadores-evangelicos-e-aplicacao-da-lei-10-63903/
https://www.geledes.org.br/ii-seminario-nacional-educadores-evangelicos-e-aplicacao-da-lei-10-63903/
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 Há ainda as ações pelas quais os atores buscam inserção de base nas igrejas, 

definido como um “trabalho de bastidores”. Por meio dos contatos pessoais, os ativistas 

estimulam e apoiam com participação, formação e animação, as iniciativas antirracistas nas 

– ou promovidas por – igrejas como a criação e desenvolvimento de “pastorais da 

negritude”, por exemplo. No depoimento abaixo, a animação de uma pastoral é retratada 

pelo esforço de ativistas em compartilhar formação sobre questão racial, além de mobilizar 

seu capital social para abrir portas à pastoral recém-nascida e socializá-la no circuito dos 

movimentos sociais locais. 

João (MNE/PE): 

Muita gente que faz parte do MNE também fundou a Pastoral da Negritude na IBC174. 

Então o movimento serve também para animar as igrejas. Fizemos uma roda de conversa 

na ocupação Carolina de Jesus do MTST175 e apoiamos a pastoral porque entendemos que 

era importante para eles estarem ali. O debate foi “Reforma protestante para quem? O 

racismo atinge a igreja?”176 E era para moradores, evangélicos e não evangélicos. A gente 

queria abrir espaço para pastoral e a pastoral tem gente que é morador de ocupação. Tem 

também a PIB Butrins177, em Olinda (PE) que já teve um pastoral da negritude e tá 

desativada hoje. A gente anima, eu fui lá para dar formação para os adolescentes sobre 

negritude, questão racial. Butrins é um bairro periférico de Olinda. Tem um pastor amigo 

da Igreja Mangue que se animou também de quem sabe fazer uma pastoral da negritude 

na igreja dele. Então existe este nosso trabalho de bastidores. 

Essa atuação compõe, junto às citadas acima, um conjunto de ações autorreferenciadas 

pelos grupos de ativismo, marcadas mais diretamente pelo pertencimento evangélico e 

calcadas na agregação e socialização de evangélicos negros em uma coletividade que se 

pretende ativista antirracista. 

A meio caminho, há também, muito particularmente, um conjunto de articulações 

estéticas efetuadas por atores - no caso “atrizes”: mulheres negras evangélicas - com base 

em valores de ancestralidade, corporalidade e autoestima como: valorização da transição 

 
174 Jackson se refere à Pastoral da Negritude Rosa Parks, da Igreja Batista em Coqueiral: 

https://www.instagram.com/pastoralnegrituderosa/. 
175 Movimento dos Trabalhadores Sem Teto: https://mtst.org/ 
176 Não encontramos o link de divulgação e/ou registro do evento. Note-se que o título é o mesmo da 

atividade realizada pelo MNE/PB e por vários outros grupos, conforme citado em depoimento mais acima. 
177 Primeira Igreja Batista em Butrins: https://www.facebook.com/pibbultrins 
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capilar, eventos de moda sustentável, manutenção de brechó/bazar, produção de conteúdo 

fotográfico e textual de valorização da beleza da mulher negra e reuniões para estudo 

bíblico178 (Coletivo Zaurildas). 

Completando o repertório desempenhado, estão as ações de vocalização pública mais 

imediata: passeatas, protestos, intervenções nas ruas e pronunciamentos oficiais de repúdio. 

São ações pelas quais os atores se expõem à admiração pública, ao reconhecimento pelos 

pares não-evangélicos do movimento negro e onde autenticam o próprio ativismo como 

efetivamente combativo. Em geral, trata-se de performances de denúncia do racismo, 

reivindicações por “justiça”, e exprimem atitudes de confronto com instituições 

estabelecidas, seja a polícia ou instituições econômicas privadas como, por exemplo, um 

supermercado. 

 Um exemplo, detalhado no depoimento abaixo, é o ato que o MNE/PE convocou 

em protesto à morte de Pedro Henrique Gonzaga, 25, em 14 de fevereiro de 2019. O jovem 

foi estrangulado por um segurança de uma das lojas da rede de supermercados Extra, no 

Rio de Janeiro, causando grande revolta e comoção popular. 179 180 

Segue o relato de João (MNE/PE) em entrevista: 

A gente puxou um ato muito importante aqui quando houve o caso de Pedro Henrique 

no Extra. Quem puxou o ato foi o MNE. A gente não dormiu aquela noite e falamos: “A 

gente fala o tempo inteiro que tem que fazer alguma coisa e a gente não faz nada. Tô 

cansado de dormir”. Oito, nove horas da noite. Comecei a ligar para gente de vários 

coletivos e chamar pra ir pro Extra no dia seguinte. Coletivos periféricos e do movimento 

negro. Fizemos uma nota do MNE, um post, um evento chamando: “Extra, 12:00”181. “Vai 

dar gente ou não vai dar gente?” Quando era 13:00 horas tinha umas 25 pessoas. No 

mesmo dia a gente tinha um acolhimento e uma gravação de um documentário. A gente 

não sabia nada, nem quantas pessoas íam. As pessoas começaram a chegar, até gente de 

coletivo partidário. E não só pessoas negras, tinha até um indígena. Arranjamos dois 

 
178 Esse grupo de mulheres negras evangélicas, organizado em Guarulhos (SP), será objeto de análise 

mais detida e descrição mais detalhada no capítulo 5, que versa sobre racialização e autenticação. 
179 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/15/imagens-de-cameras-do-supermercado-

mostram-o-inicio-da-acao-do-seguranca-contra-rapaz-que-morreu-estrangulado.ghtml 
180 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/06/seguranca-que-matou-jovem-no-extra-e-

denunciado-por-homicidio-doloso.shtml 
181 O evento realizado no dia 16 de fevereiro foi convocado nas redes sociais com o título “Boicote EXTRA 

– Recife”: https://www.facebook.com/events/615424148907802/ 
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advogados, um do movimento, e uma advogada branca. Nem todo mundo do MNE podia 

ir porque se a gente fosse preso, quem iria fazer o acolhimento? A gente fez vários cartazes. 

Aí um companheiro do PSTU182, tenho quase certeza, falou “Ah vamos falar sobre o 

capitalismo, porque o capitalismo num sei o quê” e pegou panfleto e disse olha tenho 

panfleto aqui para distribuir. A gente olhou um pra cara do outro e falou “pô amigo!”. A 

gente é crente. A gente tava coordenando o ato. Aí a gente falou vamos fazer um jogral. 

Isso é muito de igreja né? A gente falou vamos entrar lá e fazer um jogral, uma 

performance. Vamos mostrar como ele morreu. E no jogral vamos falando várias coisas, 

definimos quatro frases. A gente se reuniu dentro do jardim do Extra, o negócio tinha sido 

ontem então eles não podiam fazer nada com a gente para não piorar a situação deles. Foi 

o primeiro ato do Brasil, no sábado por que o do Rio foi no domingo183 184. Com cartazes 

“vidas negras importam”, “Extra, extra, corpo negro é vendido no extra”, “homem é 

estrangulado no extra” “parem de nos matar”, eram falas assim também. Quando ele 

[participante do ato que encenava a situação sofrida pela vítima Pedro Henrique] se 

jogava no chão a gente gritava “pára, pára, você tá matando ele, tá estrangulando ele”. 

A gente combinou, um amigo conhecia bem o espaço. Os advogados foram na frente para 

avisar a gerência e dizer que não podiam fazer nada. E fomos, quando chegou no 

frigorífico a gente ia cantar “a carne mais barata do mercado é a carne negra”185. Depois 

bateu na Mídia Ninja186, repercutiu bastante187 188. A gente pensou, precisamos fazer mais 

isso, funcionou, o mercado parou, a gente dizia para as pessoas boicotarem enquanto eles 

aumentavam o volume dos anúncios. Ninguém foi preso e deu tudo certo”. 

As imagens da intervenção a seguir: 

 

 

 
182 Sigla do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados: https://www.pstu.org.br/. 
183 Conforme noticiado pela grande imprensa, os principais atos foram realizados nas capitais no domingo. 

O ato promovido em Recife foi no sábado: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/02/protestos-

contra-morte-de-jovem-em-supermercado-mobilizam-centenas-em-6-cidades.shtml. 
184 O ato realizado no Rio de Janeiro, como indica a nota anterior, foi realizado no domingo: 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/17/manifestantes-fazem-ato-em-frente-a-

supermercado-onde-jovem-foi-morto-por-seguranca-na-zona-oeste-do-rio.ghtml 
185 A música a que Jackson se refere é “A Carne”, composição de Seu Jorge, Marcelo Yuka e Wilson 

Cappellette e gravada por Elza Soares em 2002: https://youtu.be/yktrUMoc1Xw 
186 Cobertura do protesto relatado pelo Mídia Ninja: 

https://twitter.com/MidiaNINJA/status/1097170076560777222  
187 https://revistaforum.com.br/brasil/manifestantes-fazem-protesto-em-frente-ao-supermercado-onde-

jovem-foi-assassinado-por-seguranca/ 
188 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/17/manifestantes-fazem-ato-em-frente-a-

supermercado-onde-jovem-foi-morto-por-seguranca-na-zona-oeste-do-rio.ghtml 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/02/protestos-contra-morte-de-jovem-em-supermercado-mobilizam-centenas-em-6-cidades.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/02/protestos-contra-morte-de-jovem-em-supermercado-mobilizam-centenas-em-6-cidades.shtml
https://twitter.com/MidiaNINJA/status/1097170076560777222
https://revistaforum.com.br/brasil/manifestantes-fazem-protesto-em-frente-ao-supermercado-onde-jovem-foi-assassinado-por-seguranca/
https://revistaforum.com.br/brasil/manifestantes-fazem-protesto-em-frente-ao-supermercado-onde-jovem-foi-assassinado-por-seguranca/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/17/manifestantes-fazem-ato-em-frente-a-supermercado-onde-jovem-foi-morto-por-seguranca-na-zona-oeste-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/17/manifestantes-fazem-ato-em-frente-a-supermercado-onde-jovem-foi-morto-por-seguranca-na-zona-oeste-do-rio.ghtml
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Figura 1: Sem título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://twitter.com/MidiaNINJA (2019). 

 

 

Figura 2: Sem título. 

 

Fonte: https://twitter.com/MidiaNINJA (2019). 
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Figura 3: Sem título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://twitter.com/MidiaNINJA (2019). 

 

Figura 4: Sem título. 

 

Fonte: https://twitter.com/MidiaNINJA (2019). 
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O caso merece algumas considerações. Primeiro: o MNE/PE escolheu convocar um ato 

público e compartilhar o protagonismo com outros participantes, o que os privou do uso de 

marcadores religiosos durante o protesto. Não houve oração, nem músicas – ainda que da 

tradição cristã progressista –, nem uso de versículo bíblicos nos cartazes. Os ativistas 

negros evangélicos convocaram um ato laico, em tudo igual aos atos realizados pelos 

grupos de esquerda e pelo movimento negro tradicional com quem compartilharam, e 

compartilham em geral, os mesmos frames políticos: “parem de nos matar”, “vidas negras 

importam”, por exemplo. Essas palavras de ordem, os cartazes exibidos, as ênfases e todo 

o rito encenado pelos manifestantes revelam como o ato foi informado pela “cultura 

pública” dos “protestos negros no Brasil contemporâneo” (Cefaï, 2009, 2017; Rios, 2012). 

É notável a inexpressão estética do elemento religioso, que não foi mobilizado 

visivelmente em momento algum do protesto. Isto é, os ativistas não deram vazão 

simbólica ao religioso; antes o omitiram como se lhe reservassem o lugar da consciência 

particular. O protesto não contém marcas explícitas da fé evangélica, ainda que tenha sido 

convocado por um coletivo evangélico cujos ativistas atribuem à sua militância um sentido 

religioso, de “lutar pela justiça do reino de Deus”, exercer um papel “profético” na 

sociedade etc. A experiência religiosa é mencionada apenas como recurso formal: “a gente 

é crente (...) vamos fazer um jogral”. A forma jogral é sacada de um repertório preexistente 

forjado nas vivências evangélicas dos ativistas que coordenavam o ato, mas essa forma é 

preenchida por um conteúdo não-religioso. 

O fato marca uma característica do movimento, como podemos observar em outras 

intervenções realizadas pelo grupo. João nos conta (MNE/PE): 

 Teve uma intervenção urbana no Dia da Consciência Negra de 2017, primeira 

atividade assim na rua, primeiro ano da gente. Quase a gente foi preso. Tem o “lado negro 

da força?”189 A gente fez “o lado negro da fé”190. Foi no Parque 13 de maio. A gente não 

tava encontrando igreja então falamos: “vamos fazer na rua.” A gente é de missão urbana, 

 
189 “Lado negro da força” é uma referência ao enredo de “Star Wars”, franquia estadunidense que reúne 

livros, filmes e seriados: 

https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2019/12/o-que-e-forca-de-star-wars.html 

https://www.starwars.com/ 
190 Link para o evento: https://www.facebook.com/events/1101821726615143 
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não tem problema com isso. A gente ia ler uma carta de perdão da IPU191 aos negros192, 

falar de algumas pessoas negras, ter microfone aberto para as pessoas se conhecerem. 

Tinha um amigo nosso (...), ele foi surreal. Era era artista urbano e criou uma performance 

para o movimento. Ele ia sair do Cinema São Luís e iria até ao Parque 13 de maio, 

andando. Quando ele chegasse no 13 de maio onde tava rolando nosso encontro a gente 

ia parar e ele ia fazer a performance e a gente retomava a programação193. Não era uma 

coisa para o MNE, era uma performance para a cidade. 

 O grupo realizava duas agendas simultâneas: uma performance artística “laica” 

apresentada pelas ruas de Recife e o evento “O lado negro da fé”, no Parque 13 de maio. 

Em certo momento, o performer se somaria ao evento, onde concluiria seu trajeto. 

Prossegue o relato: 

 O que acontece: existia um menino chamado Mário de Andrade que foi morto por 

um policial daqui de Pernambuco194. O policial foi condenado e tal. Então ele também fez 

a performance inspirado nesse menino. Ele começa com um saco preto na cabeça, com 

uma camisa totalmente preta e escrito “preto”. E ele andava com esse saco na cabeça, 

uma sacola na mão, descalço e dentro dessa sacola tinha uma caixa de som que tinha um 

barulho infernal de uma sirene. E depois da sirene, ela começava a falar uma poesia que 

ele mesmo gravou e que dizia como se Mário tivesse vivo e como se Mário falasse que ele 

era inocente, não tinha feito nada e tal. Tinha hora que ele parava, deitava no chão e ele 

marcava com tinta corpo dele na calçada como se fosse mais um corpo negro assassinado 

e ele ia escrevendo também várias informações, por exemplo: “um jovem negro é morto a 

cada 23 minutos no Brasil.”195  Quando chega ali na Conde da Boa Vista, ele faz de novo 

e coloca “PM/PE matou Mário do Ibura.” 196 Na época o processo ainda não tinha 

acabado, mas o Ministério Público já tinha acusado e depois o policial foi condenado e 

tudo. Então o que acontece, a gente era novo, evangélico, fazendo intervenção de rua. A 

 
191 Igreja Presbiteriana Unida do Brasil (IPU): http://ipu.org.br/ 
192 A carta pode ser acessada no link: https://www.conic.org.br/portal/noticias/438-pedido-de-perdao-aos-

negros-do-brasil 
193 A performance apresentada no evento “O lado negro da fé” no Parque 13 de maio pode ser acessada 

pelo link: https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorecife/videos/1988249828157369 
194 https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2018/11/06/ex-sargento-da-pm-que-matou-adolescente-

no-recife-e-condenado-a-28-anos-e-seis-meses-de-prisao.ghtml 
195 Link para o vídeo que registra a performance: https://www.youtube.com/watch?v=KOOcmc0SI3o 
196 ´Bairro periférico de Recife. 

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2018/11/06/ex-sargento-da-pm-que-matou-adolescente-no-recife-e-condenado-a-28-anos-e-seis-meses-de-prisao.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2018/11/06/ex-sargento-da-pm-que-matou-adolescente-no-recife-e-condenado-a-28-anos-e-seis-meses-de-prisao.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=KOOcmc0SI3o
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gente não pensou em nada, a gente era muito novo, não pensamos na questão jurídica e 

segurança dele. Tinha só uma pessoa filmando e mais uma no apoio.  

Vejamos: o grupo convoca atos “seculares” contra episódios classificados como 

“racismo’, a exemplo do que realizaram no supermercado; realiza intervenção artística 

contra a violência policial nas ruas, também sem qualquer exibição de elementos religiosos; 

e promove rodas de conversa sobre fé evangélica e questão racial em uma praça no centro 

da cidade, lendo inclusive um documento eclesiástico na ocasião. Operando agendas 

paralelas, o grupo articulou práticas e símbolos religiosos em diferentes níveis, mas sempre 

os reservando para momentos entre evangélicos. O uso de certos termos, como a palavra 

“fé”, a realização de orações, citação de versículos bíblicos e recursos similares, obedece 

ao propósito do grupo em criar ambientes públicos específicos diante de auditórios 

específicos197. 

Um exemplo de outro contexto nos foi relatado por João. Em uma ação de promoção 

antirracista em uma escola, ele se negou a usar a Bíblia: 

Fui convidado para falar num EJA (Educação de Jovens e Adultos) de uma professora 

que é de terreiro. A gente participou de uma mesma mesa. Ela é da Rede de Mulheres 

Negras de Pernambuco198, ela falou: “cara eu quero que você fale sobre este Jesus, sobre 

este cristianismo e essa história na minha turma do EJA porque a maioria são pessoas 

evangélicas e precisam escutar sobre isso. As vezes não respeitam minha fé”. Então veja: 

uma pessoa de terreiro, tá desesperada. Fui para turma dela falar de Jesus, de igreja, de 

Martin Luther King. Aí ela falou: “cara se você precisar abrir a Bíblia, você pode abrir a 

Bíblia”. Eu falei: “olha eu tenho uma questão ética, não vou abrir a Bíblia, mas a gente 

pode falar da história da igreja. Questão histórica é educação”. Foi muito bom. 

O ativista se recusa a usar o texto bíblico na sala de aula de uma escola pública. Ainda 

que fosse por motivos “nobres”, um trabalho educativo pró-direitos humanos, o gesto 

feriria suas noções de laicidade. João fala de Jesus, personagem bíblico, de história do 

 
197 A circunscrição linguística verificada nas rotinas dos atores consiste na inteligibilidade semântica e 

sintática “entre iguais”. Os evangélicos, e em seu interior os evangélicos progressistas, compõem uma 

“comunidade discursiva”: “Por meio de associação, coparticipantes de um corpo distinto de sinais verbais 

são destacados de outras comunidades discursivas (...). As comunidades discursivas definem para seus 

membros as formas linguageiras apropriadas a serem usadas entre si. Tais comunidades estão localizadas 

na estrutura social de qualquer sociedade. Elas delimitam segmentos da sociedade e também distinguem 

diferentes tipos de atividades” (Scott & Lyman, 2008, p.165). 
198 https://www.facebook.com/RMNPE/ 
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cristianismo e seus ícones, fala, portanto, de religião, mas se recusa a falar de religião de 

modo propriamente religioso. O approach é: “Questão histórica é educação”. A 

autocontenção do militante demonstra atenção à ética/etiqueta secular do público, fundada 

na normatividade republicana. Ele não quer “tirar proveito” da situação como crê que o 

faria, um missionário em ofício, um pregador fanático ou um “irmão fundamentalista”. 

Outro depoimento ilustra como variam as noções do “quê” e do “quanto” se “deve” ou 

se “pode” expressar em termos de signos religiosos particulares. “Cantar uma música do 

candomblé, fazer prece e invocar um orixá e tal pode, mas se eu quiser fazer uma oração 

aqui, será que pode? Não que eu quisesse fazer, mas...” – questiona uma militante negra 

evangélica a respeito dos momentos de “mística” do movimento negro, baseados em 

símbolos e ritos dos cultos afro199. Essa liberdade, e até estímulo, de expressão de 

elementos afrorreligiosos em eventos do movimento negro contrasta com a omissão 

normativa de símbolos cristãos e/ou evangélicos nesses mesmos eventos. 

 Ou seja, tanto em atos de protesto, performances artísticas, rodas de conversa, 

palestras, reuniões quanto em outras situações, há uma ativação flexível dos marcadores 

religiosos pelos atores. Em suas tarefas, estão sempre a tomar decisões sobre o que levar 

consigo para o espaço da aparência; o que requer do ator que ele calcule o que é possível e 

útil de se exibir, o que pretende comunicar e como pretende se apresentar – daí a triagem 

de elementos adequados e inadequados a cada situação. Vale dizer que esse traquejo dos 

atores indica não apenas seus poderes de passabilidade, como também sua aptidão para 

atuar junto de públicos não evangélicos em âmbitos seculares, como abordaremos no texto 

mais adiante. 

 Uma segunda consideração relativa ao protesto no Extra é quanto aos laços pessoais 

como fator de agenciamento de outros recursos para produção de visibilidade pública. Eles 

constam consideravelmente nas entrevistas que colhemos junto a ativistas. Enquanto 

 
199 Em alguns movimentos sociais, a ritualização de crenças, valores e identidade do coletivo por meio de 

músicas, bandeiras, palavras de ordem, coreografias, orações et cetera recebe o nome de “mística”. Para 

mais sobre o assunto recomendo a dissertação de mestrado de Fabiano Coelho pela Universidade Federal 

da Grande Dourados, “A prática da mística e a luta pela terra no MST” (2010), disponível em: 

http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/331. 

Também o artigo de Michael Löwy aborda a mística como categoria no pensamento de José Carlos 

Mariátegui e sua difusão entre setores da esquerda latino-americana: “Mística revolucionaria: José Carlos 

Mariátegui y la religion”. Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 10, n. 28, pp. 49-59, 2005. 
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depunha sobre o protesto no supermercado, João (MNE/PE) menciona o acúmulo desse 

capital social: 

São relações que se fazem na luta mesmo, sabe? Saiu na Mídia Ninja200 na época 

porque foi relevante mesmo, a gente nem conhecia a pessoa que filmou. Nem a pessoa 

conhecia a gente. Hoje a gente tem pessoas que são da Mídia Ninja e são evangélicas, mas 

conheci essas pessoas por conta da luta, da justiça social e das demandas. E a gente firmou 

amizade por conta disso. Ou conhecia a pessoa antes ou depois, mas sempre, é 

surpreendente pela questão de ter evangélicos em todos os espaços – a gente não sabe 

disso. Na Unicap tinha pessoas evangélicas, a gente conseguiu correr pelo Ronilso por lá. 

A gente tem a questão da Mídia Ninja lá, a gente consegue ter esse acesso, no Vladimir 

Herzog201, a mesma coisa, tem pessoas evangélicas lá e a gente consegue esse acesso. 

Então por pessoas evangélicas estarem espalhadas por todos os setores da sociedade de 

forma plural a gente consegue esse diálogo e relevância. 

 Tais atos de protesto, como ações diretas de incidência pública, satisfazem à 

necessidade dos ativistas de tomar parte nos eventos da conjuntura e sentirem-se 

participantes e ativos. Nesse aspecto, os atos têm ao seu lado os pronunciamentos oficiais, 

sobretudo em perfis nas mídias sociais. Trata-se de acatar o imperativo contemporâneo e 

aguçado na era digital de “se posicionar” ante às “injustiças” estampadas no noticiário. 

Para os ativistas, opinar é participar. Expressões de protesto, presenciais e/ou online, 

constituem seu principal meio de produção de visibilidade, além de prática confirmatória 

de sua militância, autenticando sua atenção e participação no mundo público. Foi assim 

que o MNE/PE se inscreveu na arena pública montada em torno de um episódio de 

“intolerância religiosa”. Detalhado adiante no texto, o denominado “Caso Collins” ilustra 

a importância dos tais “posicionamentos” que os atores adotam e como os distúrbios 

desatam processos de interação social, experimentação e visibilização pública, nos quais 

os atores são constituídos (Cefaï, 2017). 

Uma nota importante: o predomínio de ações de socialização no repertório dos 

atores abordados, provavelmente se deve ao atual estágio do ativismo negro evangélico no 

Brasil, que é de reorganização e reflorescimento. Nessa fase, sustentar a agregação e 

 
200 Paulo se refere à cobertura do protesto organizado pelo MNE/PE em repúdio ao assassinato de um jovem 

negro por seguranças de um supermercado. A Mídia Ninja cobriu o evento: 

https://twitter.com/MidiaNINJA/status/1097170076560777222 . 
201 Instituto Vladimir Herzog. 

https://twitter.com/MidiaNINJA/status/1097170076560777222
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recrutamento de novos ativistas ou simpatizantes é a principal preocupação dos grupos 

organizados e pautam, sobremaneira, o menu de suas ações. 

 

2.2. Perspectivas estratégicas dos atores negros evangélicos: “um pé na igreja e um 

pé no mundo”. 

 O agrupamento pernambucano do MNE/PE é, de longe, o mais expressivo dentre 

as seções do MNE Brasil afora. Para o coletivo afluíram militantes, todos jovens (a 

militante de maior idade tinha pouco mais de trinta anos), oriundos de várias tradições 

denominacionais, igrejados e “desigrejados”, homens e mulheres em quase paridade, 

pessoas LGBT’s e com experiência prévia de ativismo entidades seculares ou religiosos. 

Vários dos ativistas do MNE/PE, por exemplo, passaram pela Frente de Evangélicos pelo 

Estado de Direito202 e todos os que foram entrevistados citaram a experiência de formação 

política e teológica na “Escola de Fé e Política” da Igreja Batista do Coqueiral (IBC), reduto 

evangélico progressista em Recife. Em geral declaram haver despertado para a militância 

e aderido ao ideário progressista a partir dos trabalhos sociais de suas igrejas, do 

reconhecimento dos “valores do Evangelho” e do contato com a teologia da missão 

integral203. Suas experiências de iniciação e engajamento político partiram primeiramente 

de seus lugares religiosos e não de eventuais contatos prévios com partidos e movimentos 

seculares. 

 O grupo dispõe de uma direção colegiada e é composto de grupos temáticos de 

trabalho (mulher negra, violência, diversidade sexual, formação e “recursos” 

[econômicos]). O MNE/PE chama atenção por conseguir manter relativa organicidade e 

constância em suas ações, o desafio básico de todo ator coletivo. Conforme apresentado, 

aciona um repertório variado de ações que inclui: campanhas virtuais nas redes sociais, 

notas oficiais de posicionamento sobre temas da conjuntura, divulgação virtual e presencial 

da teologia negra, realização de seminários, fóruns e rodas de conversa sobre a questão 

racial em igrejas, escolas, ONGs e de “intervenções” artísticas no espaço urbano com vistas 

a denunciar o racismo e convocar protestos.  

 
202 Principal grupo de ativismo político evangélico de extração progressista no Brasil:  
203 Linhagem teológica protestante de corte progressista, nascida na América Latina nos anos 1960. Enfatiza 

um olhar holístico a partir da fé cristã, cujas consequências para os cristãos devem ser a preocupação com 

as causas sociais, ambientais, culturais e coletivas. Ver mais em: 
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Sua configuração e atuação, de incidência basicamente paraeclesiástica, guarda 

coerência com o quadro de interdição do debate racial nas igrejas, ocasionado pela 

polarização político-ideológica que cindiu o país nos últimos anos de crise política. Essa 

realidade não é uniforme, o que explica diferentes possibilidades de penetração desse 

ativismo em algumas igrejas; com melhor acesso e receptividade nas mais progressistas, 

ainda que nem sempre – este acesso será considerado com mais detalhes em seção 

adequada da dissertação. Aqui importa apenas observar como as dificuldades de inserção 

nos espaços eclesiais levaram o grupo pernambucano a reorientar seus investimentos de 

ação: 

Maria (MNE/PE): 

No começo a gente teve uma preocupação em se aproximar das igrejas, a gente entrou 

em contato com as igrejas do movimento progressista, conversou com as lideranças, para 

ir apresentar o movimento, falar sobre a pauta. “Eu vou marcar com você depois”. Até 

hoje... Falar com a juventude e tal. A gente queria se afirmar como movimento evangélico 

e demarcar que nosso segmento é esse. Primeiro e segundo ano a gente tinha essa 

preocupação. Essa demarcação sofreu todas as intempéries da resistência racista. Porque 

para igreja não precisa falar de racismo. Tem cinco ou seis igrejas que a gente sabe que 

pode chegar junto para alguma coisa. Mas a maioria não quer. Seminário teológico, nem 

pensar. Tem um monte de batista no grupo e a gente não conseguiu fazer no seminário 

batista. Jackson articulou a vinda de Ronilso na Unicap porque Waldenice Raimundo que 

é pró-reitora, negra, é da nossa igreja204. Não é porque foi a católica, “ah somos abertos”. 

Não é. É porque a gente tem atores às vezes nas estruturas que conseguem articular 

alguma pecinha para gente passar na brecha. 

 Os atores coletivos negros evangélicos, em todo o país, priorizam, ou priorizaram 

em algum momento, a busca dos irmãos de fé e cor nas igrejas. No entanto, defrontados 

com as “intempéries da resistência racista” à sua inserção de base, passaram a ambicionar 

um vínculo bem distinto da adesão pública de igrejas inteiras ou a fidelidade explícita de 

“filiados” ou “adeptos” como suporia um modelo de ativismo mais prosélito. Contornando 

os templos físicos e os canais institucionais, buscam exercer influência sobre os indivíduos 

e comunidades. Intencionam difundir seus valores direta ou indiretamente. Brotam daí as 

 
204 http://www.unicap.br/assecom1/catolica-promove-curso-sobre-teologia-negra-com-ronilso-pacheco/ 

http://www.unicap.br/assecom1/catolica-promove-curso-sobre-teologia-negra-com-ronilso-pacheco/
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disputas em torno de uma “teologia legítima” e uma complexa discursividade pautada pelo 

esforço desses atores em racializar as crenças e práticas evangélicas hegemonicamente 

vigentes em suas igrejas. Discutirei noutro capítulo como se dão essas disputas em torno 

da leitura bíblica, das definições teológicas legítimas, do lugar da chamada “teologia negra” 

nessas tensões e das relações do movimento negro evangélico com as igrejas. Nesse 

momento, será tratado apenas o tipo de investimento que esse ator coletivo tem feito quanto 

às incursões na igreja, suas mudanças de rota e sua articulação para o acesso de recursos e 

espaços de atuação, inclusive como dito acima, recorrendo aos “atores nas estruturas”, isto 

é, à rede social de militância. 

  Buscando influenciar as igrejas, os ativistas almejam apoiá-las pedagogicamente 

em práticas de educação antirracista, promover, publicar e ensinar a teologia negra e 

estimular a formação de líderes eclesiásticos negros. 

Como nos relata João (MNE/PE): 

Não é igreja, não é ministério, não é um grupo de estudos. O MNE não é nada disso, 

é um movimento social que se entende extensão da igreja e também uma rede de pessoas, 

igrejas e instituições que apoiam o coletivo. Um movimento social que incide fora e dentro 

da igreja, sempre protagonizado por pessoas negras evangélicas. Se vai falar sobre igreja 

é uma coisa, mas se vai falar com poder público, com Ministério Público, com Polícia 

Militar, vai continuar sendo pessoas negras evangélicas falando sobre isso. Então o MNE 

é este espaço de movimento social que tá tanto preocupado em mover as estruturas das 

igrejas, dos seminários teológicos – aí o MNE tem um grande problema q é ter que fazer 

muitas coisas ao mesmo tempo – ele tem que produzir conteúdo em relação a teologia 

porque é pouca teologia que existe no pais e fale sobre negritude, precisa animar os 

teólogos, as editores e os meios para ter produção disso, para ter tradução também de 

textos importantes. Então tem essa função de incentivar a criação de epistemologias dentro 

desse campo teológico. O MNE tem um objetivo também dentro das igrejas de pautar 

políticas afirmativas dentro das igrejas e seminários: “olhar a igreja tem que ter 

intencionalidade de olhar apara lideranças negras de outra forma, não normalizar a 

ausência delas”. Então tem esse papel de denúncia, mas também de dizer: “olhar aqui tem 

uma experiência negra legítima”. Então não só denunciar, mas construir com a igreja. E 

uma educação antirracista a partir da EBD, dos pequenos grupos, do material. Ai as 

coisas se conectam. Porque para eu ter uma educação antirracista dentro das igrejas, um 
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posicionamento antirracista nos estudos bíblicos, eu preciso de uma produção teológica, 

uma cartilha, uma revista que dê respaldo biblicamente e institucional para que a 

instituição consiga usar este material. 

Apesar de desejar “mover as estruturas das igrejas e seminários teológicos”, o ativismo 

negro evangélico possui baixíssima inserção nos ambientes eclesiásticos. No caso do 

MNE/PE, sobretudo diante dessas dificuldades de acesso, se deu uma reorientação 

estratégica. O ator passou a visar uma projeção pública de maior escala e, inclusive, em 

posições institucionais dotadas de algum poder decisório. Avançando no terreno das 

instituições públicas, creem que poderão acessar novos recursos, aumentar a efetividade de 

suas ações no mundo e beneficiar os públicos/causas a que devotam seus esforços. No caso 

do MNE/PE, participar do Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial de Recife é um horizonte estratégico. 

Segundo João (MNE/PE): 

E a gente também tem importância para a cidade, para o mecanismo de políticas de 

igualdade racial do território. Aí a gente começa a ter diálogos com Ministério Público, 

com a prefeitura, com os mandatos de vereadores e deputados, diálogo com os coletivos 

do movimento negro, com a PM, a secretaria de defesa social. Este espaço público é 

importante, a partir da nossa fé. Espaço público. Aí vamos para educação, para questão 

do racismo religioso que é uma grande demanda que a gente tem. É isso. 

Historicamente os evangélicos se dividiram em focos de incidência conforme suas 

orientações político-ideológicas: os conservadores dedicaram-se ao ativismo político-

partidário, construíram bancadas e se especializaram nas pelejas eleitorais e nos lobbys 

diretos vinculados a pautas de ordem moral, além do acesso privilegiado a recursos de 

fundos públicos, enquanto os progressistas sediaram suas atividades na sociedade civil, ao 

melhor estilo “movimento social” e também construindo organizações e coletivos pró-

direitos humanos e de atuação socioassistencial (Scheliga, 2010). Não será surpresa assistir 

nos próximos anos os grupos movendo-se em direções contrárias: os conservadores, 

embora já disponham do controle das igrejas, expandirem suas formas de atuação, 

organizando grupos de ativismo em formatos paraeclesiásticos, enquanto os progressistas 

passam a perseguir ocupação de espaços estatais participativos e representativos como 
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conselhos de políticas públicas e no parlamento205 206 207 208 209 210 211212 213 214 215 216. A 

institucionalização de iniciativas coletivas antirracistas com o formato de organizações 

não-governamentais também é provável, considerando que facilita o acesso a fundos de 

financiamento e a recepção de recursos de entidades financiadoras internacionais (Open 

Society Foundation, Fundação Ford e similares). Nessa toada, parte do movimento negro 

evangélico acompanha tanto seus semelhantes religiosos, quanto o próprio movimento 

negro em sua trajetória de institucionalização nas últimas duas décadas (Rodrigues, 2014). 

E neste processo o MNE/PE se coloca diante de outros atores coletivos buscando se 

legitimar por vias da cooperação. Conforme apresentado nas entrevistas, o grupo apresenta 

relativa acomodação às parcelas da sociedade civil que atuam na promoção e garantia de 

direitos e tem acumulado reconhecimento público, relações de confiança, conexões em 

grandes redes de ativismo. Constituído em 2018, o grupo já integrou a coalizão PE de 

 
205 Ativistas evangélicos progressistas se articularam coletivamente por uma “Bancada Evangélica 

Popular”, suprapartidária, pautada pela disputa do voto evangélico e a tentativa de fazer frente à expressão 

hegemônica dos evangélicos no Congresso Nacional.  
206 https://www.bancadaevangelicapopular.com/ 
207 

https://www.facebook.com/BancadaEvangelicaPopular/?eid=ARBW1OX66ybrSP_ni12jUoB9YSYeHK

W965PXqHpN5L7xRDO6B2NW86N8ZbeF9JXFLmyoYJODSBBWvIzl 
208 https://www.facebook.com/events/324354321905210/ 
209 http://iserassessoria.org.br/bancada-evangelica-popular-apoia-projetos-de-esquerda/ 
210 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/08/criticos-de-bolsonaro-evangelicos-criam-bancada-

alternativa-por-candidaturas-progressistas.shtml 
211 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/evangelicos-de-esquerda-lancam-iniciativa-para-

monitorar-representantes-no-executivo-e-judiciario.shtml 
212 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/07/liderancas-religiosas-lancam-

bancada-evangelica-popular-para-lancar-candidaturas.shtml 
213 https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/grupo-pastores-ativistas-bancada-evangelica-

socialista/ 
214 https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/09/09/contra-neopentecostais-1-bancada-evangelica-de-

esquerda-se-lanca-em-2020.htm 
215 A iniciativa da “Bancada Evangélica Popular” mereceu até críticas explícitas da Igreja Universal do 

Reino de Deus (IURD) por meio de seu jornal, “Folha Universal”. A matéria intitulada “O que está por trás 

da Bancada Evangélica Popular” associa a esquerda à perseguição religiosa e à corrupção: 

https://www.universal.org/noticias/post/bancada-evangelica-popular/. 

Em outra postagem a IURD evoca o fantasma do “comunismo”, diz que os evangélicos progressistas 

querem “dividir a Igreja”, que eles “deturpam a palavra de Deus” e que não é possível ser cristão e “de 

esquerda”: https://www.universal.org/noticias/post/bancada-evangelica-de-esquerda/. 

Vale lembrar que a IURD e seu partido, atualmente o “Republicanos”, apoiaram os governos do Partido 

dos Trabalhadores por mais de uma década. 
216 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/04/bancada-evangelica-popular-lanca-

observatorio-para-monitorar-segmento-nos-tres-poderes.shtml 

https://www.bancadaevangelicapopular.com/
https://www.facebook.com/events/324354321905210/
https://www.universal.org/noticias/post/bancada-evangelica-popular/
https://www.universal.org/noticias/post/bancada-evangelica-de-esquerda/
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Paz217 e atualmente compõe a Articulação Negra de Pernambuco218 e o Fórum Popular de 

Segurança Pública do Pernambuco219. Ainda de acordo com os ativistas entrevistados, o 

grupo conta com várias igrejas e organizações como “parceiras”: Igreja Batista Imperial, 

Igreja Mangue, Igreja Batista Coqueiral, Igreja Batista Butrins, Igreja Episcopal Anglicana 

do Brasil, Visão Mundial, Tearfund, Gabinete de Assessoria Jurídica às 

Organizações Populares (GAJOP), Rede Miqueias, entre outros. 

O depoimento de João (MNE/PE) apresenta um pouco das escolhas feitas pelo grupo e 

a malha de relações em que se inscreve: 

O MNE fez parte desde o início do Movimento PE de Paz, que é um movimento 

superimportante, formado por partes e instituições evangélicas, mais de cinquenta, 

inclusive não progressistas em sua maioria, mas que entendiam a questão da segurança 

pública e da morte de pessoas como um problema em Pernambuco. Em 2017, o 

Pernambuco foi o terceiro no pódio dos que teve mais homicídios220. Em 3 meses foram 

mais de 1.000 assassinatos, PE conseguiu bater o RJ em 2017 com muito menos pessoas. 

Por conta disso surgiu o PE de Paz, superimportante, com pastores superimportantes e 

igrejas. Nessa conciliação, falou assim: “nosso foco é a segurança pública”. Se você 

discorda de outras coisas tudo bem, mas a gente vai orar. Era um movimento eclesiástico. 

A gente disponibilizou pessoas para acompanhar, em 2018. A gente construiu o espaço 

durante um bom tempo. Participamos de tudo, fizemos intervenções e tal. Daí surgiu o 

Fórum Popular de Segurança Pública. O PE de Paz foi um dos movimentos que animaram 

a construção do fórum com outros atores de Recife. Aí o MNE entra no Fórum e agente já 

não tava mais com tempo pro PE de Paz e acham que não contribuíamos do mesmo jeito 

ali. A gente se entende na mesma luta e reconhece o PE de Paz como movimento amigo, 

que faz parceria, mas que o MNE hoje não tinha mais tempo e pessoas para estar nesse 

espaço. Preferimos ficar no Fórum. Mesmo com pastores amigos de outras igrejas no PE 

de Paz. 

E o ativista prossegue apresentando o trajeto do grupo: 

 
217 https://www.facebook.com/movPEdePaz/ 
218 https://www.facebook.com/Anepe-Articula%C3%A7%C3%A3o-negra-de-Pernambuco-

102746297817257/ 
219 https://pt-br.facebook.com/fpsppernambuco/ 
220 https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/com-5424-assassinatos-em-2017-pe-tem-o-maior-

numero-de-homicidios-em-14-anos.ghtml 

https://www.facebook.com/movPEdePaz/
https://www.facebook.com/Anepe-Articula%C3%A7%C3%A3o-negra-de-Pernambuco-102746297817257/
https://www.facebook.com/Anepe-Articula%C3%A7%C3%A3o-negra-de-Pernambuco-102746297817257/
https://pt-br.facebook.com/fpsppernambuco/
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A gente quer ir mais pra cidade e tá mais no meio dos movimentos sociais e das 

entidades e instituições públicas do Estado. Então a gente deu um foco do Fórum, na 

Coalizão Negra por Direitos221, na Articulação Negra de Pernambuco, no Conselho 

Municipal de Igualdade racial. Aproximou os laços, marcou conversa com a gerência de 

igualdade racial da Prefeitura de Recife, participamos das reuniões do conselho e 

queremos nos candidatar a uma cadeira do conselho. Tudo isso é um esforço do MNE 

porque a gente quer se entender um ator da política pública. A gente não abandonou as 

questões eclesiásticas em rede. A gente entrou na Rede Miqueias222 este ano, por exemplo, 

participamos do encontro latino americano, demos formação no Miqueias Brasil, teve 

gente nossa de João Pessoa (PB). Eu faço parte do colegiado nacional do Miqueias como 

pessoas, mas também por conta da minha atuação no MNE. Tem outra pessoa que é a 

Aline Martineli que é o do MNE/PB e é do Miqueias Brasil e faz parte disso também por 

causa da caminhada no MNE. Então a gente foi para outros espaços eclesiásticos, porém 

a gente entende que hoje a gente precisa desses esforços maiores nas políticas públicas e 

também contribuindo para questão mais teológica. Isso é um grande desafio que a gente 

tá pensando ainda: Criar grupos de estudo? Se comunicar mais com as universidades e 

seminários pra fazer algo, uma cartilha, um fanzine... Por que gente fez isso? Porque a 

gente precisa escolher um território e partir desse território trabalhar com igreja. A gente 

não precisa estar em rede de igreja. Isso é papel dos pastores e das igrejas, se juntar e 

promover isso, da Frente de Evangélicos [pelo Estado de Direito]. A gente entende isso, 

mas nossas demandas são outras, a gente quer ter mais força no campo das políticas 

públicas e mais público da teologia, de pensar a fé. É isso. 

O depoimento apresenta com muita clareza a socialização do MNE/PE nos circuitos da 

chamada sociedade civil organizada e sua centralidade para os propósitos do grupo que se 

sente vocacionado a “ir mais pra cidade e estar mais no meio dos movimentos sociais e 

das entidades e instituições públicas do Estado”, sem abandonar o trabalho de incidência 

nas igrejas, mas sem lhe conceder precedência. O foco mudou. A prioridade do MNE/PE 

é a produção de visibilidade pela participação no “espaço público” da “cidade” – domínio 

do secular. 

 
221 Coalizão que reúne 170 entidades negras e de direitos humanos em ações de advocacy antirracista: 

https://coalizaonegrapordireitos.org.br/ 
222 Rede internacional inspirada pela teologia da missão integral e que articula igrejas evangélicos por ações 

de desenvolvimento social: https://www.ultimato.com.br/conteudo/rede-miqueias-e-lancada-no-brasil. 
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Deve-se registrar também que embora a ocupação de espaços de interação socioestatal 

como os conselhos setoriais de políticas públicas223 não seja uma realidade para todos os 

grupos de ativismo negro evangélico, entrevistados do MNE em outros estados sinalizaram 

que essa é uma possibilidade presente no horizonte de seus grupos. No caso do MNE/RJ 

inclusive já há uma inserção em um organismo específico: 

Joana (MNE/RJ): 

Temos relação com o poder público através da Comissão de Combate à Intolerância 

Religiosa. Fazemos parte dessa comissão ligada à Prefeitura do Rio. 

Em outros estados, as “políticas públicas” também apareceram como objetos dignos de 

engajamento: 

Juliana (MNE/BA): 

Não possuímos relação ou parceria com o Estado até o momento, mas não vejo como 

algo impossível ou ruim não. 

Gertrudes (MNE/PB): 

Não identifico essa relação com o Estado ainda, mas temos como objetivo cobrar a 

concretização do Plano de Promoção da Igualdade Racial aqui da Paraíba. Participei das 

reuniões para a construção do plano e nós do MNE/PB identificamos a importância da 

nossa organização política reivindicar os direitos que devem ser assegurados pelo Estado 

através de políticas sociais e políticas públicas voltadas para a população negra. 

Paula (MNE/SP): 

Sem relação com o Estado, mas após organizar o grupo, podemos nos dividir para 

cobrar políticas públicas para os negros em São Paulo. 

 
223 A respeito da vasta literatura especializada sobre o tema dos mecanismos democráticos de participação, 

ver mais em: 

AVRITZER, Leonardo. “Instituições Participativas e Desenho Institucional: Algumas Considerações sobre 

a Variação da Participação no Brasil Democrático”. Opinião Pública, vol. 14, no 1, pp. 43-64. 2008. 

TATAGIBA, Luciana. “Conselhos Gestores de Políticas Públicas e Democracia Participativa: 

Aprofundando o Debate”. Revista de Sociologia e Política, vol. 25, pp. 247-250. 2005. 

LAVALLE, Adrian; VOIGT, Jessica; SERAFIM, Lizandra. “O que Fazem os Conselhos e Quando o 

Fazem? Padrões Decisórios e o Debate dos Efeitos das Instituições Participativas”. Dados - Revista de 

Ciências Sociais, vol. 59, núm. 3, pp. 609-650. 2016. 



71 

 

 3. O ativismo negro evangélico e o movimento negro tradicional 

 

3.1. Introdução – distância e confiança 

Entre os dias 19 e 24 de novembro de 2019 estive em Olinda (PE) e Recife (PE) para 

realizar observação participante e aplicar questionários semi-estruturados aos ativistas do 

MNE/PE. Passo ao relato de campo e em seguida à discussão sobre a relação entre ativismo 

negro evangélico e movimento negro tradicional a partir da breve reconstrução de cenas 

públicas e análise de entrevistas. 

Jackson Augusto tem 24 anos e é estudante de ciências da computação na Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Vive no Jardim Brasil II em Olinda (PE), junto de 

sua mãe, enfermeira e viúva. Ambos são batistas; ele desde nascença. Após rápida 

passagem pela Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, o jovem rumou para a 

construção do MNE no estado, exercendo, desde então, funções de liderança no grupo. Ele 

atua como criador de conteúdo com sua marca “Afrocrente” nas mídias sociais (Facebook, 

Youtube, Instagram) e assina uma coluna audiovisual no portal do The Intercept Brasil. 

Nesses canais, o ativista comenta sobre atitudes políticas dos evangélicos e suas relações 

com questões raciais. 

Nos encontramos no dia 19 de novembro, véspera da Marcha da Consciência Negra. O 

MNE/PE participa da comissão organizadora do ato. Jackson está encarregado das tarefas 

de tesouraria. Eu o acompanho em seu trajeto ao longo da tarde: vamos a uma associação 

de promoção dos direitos das mulheres, localizada na favela José Bonifácio, no subúrbio 

de Recife; passamos por sedes de dois sindicatos e chegamos ao prédio da Assembleia 

Legislativa de Pernambuco (ALEPE). Por todos estes lugares, Jackson tratou de repasses 

financeiros para realização da Marcha do dia seguinte. Cumprida a tarefa, ele parte para 

encontrar seu ex-pastor na 1º Igreja Batista de Recife para conversar sobre racismo e as 

razões de sua saída da comunidade224. E eu sigo para uma reunião do Conselho Municipal 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Recife (CMPPIR). Lá encontro Vanessa 

Barboza, outra liderança do MNE/PE que está participando da reunião. É que o grupo irá 

participar do processo eleitoral para a composição do CMPPIR. O dia termina, enfim, com 

mais uma atividade: Vanessa, Jackson e eu vamos até o Instituto Shopping Recife225 

 
224 Jackson se transferiu da Primeira Igreja Batista para a Igreja Batista Imperial. 
225 Organização mantida pelos acionistas do Shopping Rio Mar e que presta serviços de assistência social 

naquele território. 
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localizado na comunidade “Entra a pulso”, uma favela recifense. A entidade filantrópica 

promove atividades socioeducativas naquele território e convidou militantes do MNE/PE 

para falar sobre racismo nos dias 19 e 20 aos moradores atendidos na instituição, gente de 

várias idades, mas sobretudo jovens. Nessa terça-feira à noite, a atividade por conduzida 

por Vanessa e tratou de gênero e raça.  

Na alvorada do dia de Zumbi, Jackson mais outros dois militantes, Anne e Márcio, 

retornam à comunidade “Entra a pulso” para continuar as rodas de conversas com outras 

turmas de atendidos pelo instituto226 e o dia termina com o encontro dos membros do MNE 

na Marcha, no centro de Recife. Comparecem dez participantes, todos jovens – o mais novo 

com 19 anos e o mais velho com cerca de 30. Nenhum deles trajava qualquer camiseta ou 

portava qualquer cartaz, faixa ou algo que o valha, que os identificasse como membros do 

MNE ou como cristãos. O ato que parte da Praça 13 de Maio reunia cerca de 1.000 pessoas 

e era comandado, desde um trio elétrico, por um grupo de afoxé. Lideranças alternam-se a 

discursar, há recitações de poesias de protesto e músicas, todas elas vinculadas às tradições 

religiosas afro-brasileiras. Consoante o tom do ato, numa parada em frente à Igreja de 

Nossa Senhora do Carmo227 alguém ironiza ao microfone: “parabéns à Igreja Católica por 

participar dos 500 anos de escravidão.” Após muita caminhada, a parada se encerra numa 

estreita rua do Recife Antigo. Mais alguns pronunciamentos são feitos e algumas 

programações culturais luzem noite adentro. O MNE não fez nenhum discurso público em 

toda a Marcha. “Desorganização nossa”, eis a percepção comum apresentada pelos 

próprios membros do grupo. A avaliação do ato, a vida e a política seguem em avaliação, 

agora já no Armazém do Campo, loja e bar do MST228. 

Confesso que após acompanhar Jackson, operoso em uma tarefa tão importante quanto 

a organização financeira da atividade, a desproporção entre o nível de engajamento dos 

membros do MNE e sua relativa invisibilidade na liturgia do ato me intrigou. Ademais, 

essa invisibilidade calhou justamente com a condução da marcha por grupos ligados aos 

cultos afro, ciosos em exibir seus elementos religiosos durante o evento. Foi desse 

descompasso que inferi uma posição marginal do grupo evangélico na cena de 

 
226 Para acessar fotos e vídeos das atividades realizadas na ocasião, no Instituto Shopping Recife, acesse: 

https://www.instagram.com/p/B5ILR65HoBL/. 
227 A igreja fica localizada no “Pátio do Carmo” onde foi exposta a cabeça de Zumbi de Palmares após sua 

decapitação. 
228 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

https://www.instagram.com/p/B5ILR65HoBL/
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mobilizações do movimento negro recifense. Em um momento em que o movimento negro 

brasileiro se revela cada vez menos laico, por conta de sua associação com os cultos afro, 

como seria a inserção dos ativistas evangélicos? O saldo dessa investigação será avançar 

na compreensão de como os atores negros evangélicos são constituídos nas relações que 

estabelecem com o movimento negro dito tradicional. 

 Historicamente o ativismo negro evangélico é objeto de desconfiança por parte do 

movimento negro tradicional. Internamente é nomeado como “novidade” e constantemente 

provado e cobrado. Até onde os ativistas negros evangélicos estariam dispostos a 

particularizarem sua filiação religiosa em favor da igualdade racial, se isso for preciso? 

Como dito por Vanessa Barboza (MNE/PE): “a gente tem que provar que é movimento 

social...”. Essa desconfiança, acrescida de indiferença e mesmo hostilidade, já havia sido 

registrada por John Burdick (2002, 2005). O autor aponta que, para parte dos militantes do 

movimento negro, os evangélicos negros seriam fiéis à “religião do opressor”. Por isso 

seria incompatível ser negro e evangélico ao mesmo tempo. “O negro que tá lá na igreja, 

me desculpe, mas ainda não quebrou suas correntes” – afirma ter ouvido um ativista negro 

evangélico em evento do movimento negro. Militantes crentes relatam situações em que 

foram questionados, criticados ou ironizados por ativistas negros não evangélicos em 

função de seu pertencimento religioso: 

 João (MNE/PE): 

No começou desconfiaram. “Movimento negro evangélico? Que história é essa? Vocês 

não reconhecem o movimento negro?” Tem muitas dessas perguntas. No início a gente 

teve que explicar quem era gente porque o nome “evangélico” tem um peso. A gente tenta 

ressignificar esse nome. Mas com o tempo... 

Madalena (MNE/PE): 

Tem gente que tem um certo ranço da gente porque diz que a gente é novidade. “Oxe, 

evangélico? É novidade”. 

 Joana (MNE/RJ): 

 Nós não nos consideramos um movimento à parte do movimento negro. Somos a 

mesma coisa, mas com um olhar mais direcionado para algo que conhecemos bem que é 

o ambiente eclesiástico. Participamos dos eventos dos 21 dias de luta contra o racismo no 
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mês de março, em julho [2019] participamos também da marcha das mulheres negras, etc. 

Existe certa resistência de algumas alas do movimento negro para conosco por 

professarmos a fé cristã evangélica, pois dizem que somos da religião do opressor. Mas 

no geral, somos bem chegados. 

 Gertrudes Maria (MNE/PB) também aponta: 

 Demarcamos nossa participação como movimento negro evangélico. Como 

algumas pessoas que integram o MNE também integram esses outros movimentos sociais, 

percebo que apesar de certas desconfianças (“e como assim vocês são evangélicos e não 

votaram em Bolsonaro?”), pois ainda rola uma homogeneização do que é ser 

evangélica/o, mas apesar disso temos conseguido participar e colaborar com a ação 

política e romper com esses estereótipos, por exemplo, o Movimento Mulheres Negras e o 

Movimento Negro Unificado convidam o MNE para assinar notas de repúdio e tal. 

 As desconfianças, alfinetadas e preconceitos por parte do movimento negro em 

relação aos evangélicos têm dificultado, mas não impedido a soma de esforços em espaços 

comuns. Do avesso, isso significa que os coletivos negros evangélicos têm conseguido 

“provar” sua vocação combativa no antirracismo. Um importante recurso mobilizado pelos 

ativistas nesse processo, é o próprio capital social e o reconhecimento que acumularam 

individualmente em suas trajetórias de militância à parte do ativismo negro evangélico. 

Como relatam: 

Madalena (MNE/PE): 

Nos lugares que a gente é mais respaldado é onde a gente tem pessoas de outros 

lugares que nos conhecem e nos respaldam independente do MNE, o MNE ficou apenas 

com mais uma coisa para gente ser respaldado. 

João (MNE/PE): 

É aquela história: “você é relevante pra cidade? Você faz de fato uma militância, uma 

caminha honesta de conversa e diálogo com os movimentos sociais? Você não se coloca 

na posição de dono da verdade, mas de conversa?” A partir disso você começa a criar 

diálogos. E “ah mas já vi fulano numa reunião”. Como eu falei, eu fazia parte da Frente 

[de Evangélicos pelo Estado de Direito] então eu também estava em alguns espaços já 

pela Frente, então quando eu fui falar pelo MNE não era algo tão estranho. 
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 O “respaldo individual”, porém, varia no espaço e no tempo e também não é de 

todo gratuito; se vincula às estruturas locais de oportunidade política, baseadas em arenas 

públicas, agências e relações específicas. É o que se verifica diante da frouxidão dos laços 

entre a maior parte dos grupos negros evangélicos e o movimento negro. 

 Conforme narrado por Paula (MNE/SP): 

 Com o Movimento Negro secular, não temos relação. Precisamos nos articular com 

eles. Entretanto temos contato com a Adriana Vasconcellos, pré candidata a vereador em 

São Paulo. Fizemos uma reunião de acolhimento só de mulheres pretas com ela e uma live. 

Tem sido uma relação de troca e de ajuda mútua. 

 Juliana (MNE/BA): 

 Nós não temos ainda uma relação com nenhum movimento negro, nós basicamente 

interagimos com os outros MNE espalhados pelo Brasil. Aqui tem um coletivo negro 

evangélico chamado Cuxi, temos relação, ele é formado basicamente por mulheres negras 

cristãs. 

 No caso da interface entre MNE/PE e movimento negro pernambucano, a relação é 

sensivelmente distinta porque foi mediada por um distúrbio de grandes proporções que 

oportunizou ao MNE/PE “provar” seu antirracismo e se legitimar perante o campo 

antirracista local. Trata-se do chamado “Caso Collins”, citado por todos os ativistas 

entrevistados como fundamental para a aparição pública do grupo na cidade e sua 

“legitimação” (termo usado por alguns dos ativistas entrevistados) diante do movimento 

negro recifense. Procederemos à reconstrução da cena229 (Cefaï, 2017), notando os 

enquadramentos adotados e o posicionamento dos atores na situação e, em seguida, à 

 
229 A noção de “cena” é útil para amparar a sequência de interações que se dispuseram no tempo, com a 

montagem e desmontagem de auditórios e desempenho de performances retóricas pelos atores a partir de 

“situações de prova” – tanto no sentido de prova/provação (experiência) quanto de 

prova/aprovação/comprovação (teste): “Assim, uma arena pública não é redutível a uma ágora, um campo 

ou um mercado. Ela encontra seus apoios em ambientes institucionais, profissionais, confessionais, 

organizacionais, em que problemas públicos se constituem, fazendo e desfazendo mundos sociais e as 

jurisdições em que venham a ser definidos, tratados, regulados, resolvidos. E manifesta-se em torno de 

situações de prova, muitas vezes no ponto de intersecção entre vários mundos sociais ou ambientes 

institucionais. Uma das características dessa dinâmica de problematização e publicização é que ela abre 

cenas nas quais o problema é encenado e argumentado diante dos mais vastos auditórios. (Cefaï, 2017, 

p.132, 133). 
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discussão sobre a relação entre movimento negro evangélico e movimento negro 

tradicional. 

 

3.2. Cena 1: O “Caso Collins” e o racismo religioso 

No dia 04 de fevereiro de 2018, a vereadora evangélica Michelle Collins (PP) publicou 

em seu perfil no Facebook, nomeado de “Missionária Michele Collins”, a seguinte 

mensagem: “Noite de intercessão no Recife, orando por Pernambuco e pelo Brasil, na Orla 

de Boa Viagem, clamando e quebrando toda maldição de Iemanjá lançada contra nossa 

terra em nome de Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Quem concorda e crê diz amém”230. 

A mensagem repercutiu mal e desencadeou uma série de reações. Foi o “distúrbio” que 

principiou um processo de investigação, indagação e problematização (Cefaï, 2017).  

No dia 5 de fevereiro o Terreiro Ilé Àse Orisanla Talabi231 publicou nota de repúdio ao 

que classificou como “propagação ao racismo, ódio e desrespeito às tradições de matriz 

africana e suas divindades”232. Representantes de diversos terreiros se organizaram, 

coletaram assinaturas em abaixo-assinado, recorreram ao Ministério Público do Estado do 

Pernambuco (MPPE) em ação contra a parlamentar233 234 e ainda realizaram protesto na 

porta da Câmara de vereadores235. 

O episódio ativou uma ampla rede de proteção às comunidades de cultos afro. De 

imediato, grupos e adeptos desses cultos, posicionados nas estruturas institucionais civis e 

públicas ligadas ao direito, enquadraram a ocorrência como um ato de racismo, desrespeito, 

ódio, intolerância e discriminação religiosas. Em autodefesa, recorreram ao poder 

judiciário e aos princípios constitucionais da laicidade e do Estado democrático de direito. 

Agenciando recursos da ordem jurídica, Jacqueline Alves, advogada da Comissão de 

Direitos Humanos da OAB e pertencente ao Coletivo Jurídico do Terreiro Axé Tàlábí, 

 
230 https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/postagem-de-vereadora-evangelica-do-recife-sobre-

iemanja-gera-reacao-de-terreiros.ghtml 
231 https://www.facebook.com/ileaxe.oxalatalabi/posts/1807955229275643 
232 Idem. 
233 https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/postagem-de-vereadora-evangelica-do-recife-sobre-

iemanja-gera-reacao-de-terreiros.ghtml 
234 https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/representantes-de-terreiros-pedem-retratacao-de-

vereadora-do-recife-que-citou-maldicao-de-iemanja.ghtml 
235 https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/representantes-de-terreiros-fazem-ato-contra-vereadora-

evangelica-do-recife-que-citou-maldicao-de-iemanja.ghtml. 
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ressaltou que o terreiro de Paulista estava preparando uma representação coletiva, reunindo 

assinaturas de outras casas de terreiros, coletivos de Direitos Humanos e de luta contra o 

racismo: "Nós vamos entrar com uma ação no Ministério Público o quanto antes", enfatizou 

Jaqueline. (Portal G1, 06/02/2018).236 Atitude compartilhada por outros agentes: 

 O presidente da Rede de Articulação da Jurema e da Umbanda 

de Pernambuco, Jorge Arruda, pediu respeito à Constituição e à 

fé das pessoas que acreditam em Iemanjá. “Nos sentimos 

indignados, preocupados com esse ódio religioso, porque estamos 

em um estado laico. A Constituição nos dá esse direito. A gente 

tem a denúncia feita no Ministério Público por vários terreiros 

para denunciar o racismo e todo tipo de discriminação e 

xenofobia” (Portal G1, 16/02/2018)237. 

Segundo a chefe do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade 

Racial, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e 

Juventude, Mãe Elza de Iemanjá, a publicação de Collins 

explicita uma questão de raça, intrínseca à religiosa, ocasionando 

a necessidade de se debater a intolerância religiosa em todos os 

municípios do Grande Recife (Portal G1, 02/03/2018)238. 

"O estado é laico e temos um conselho ativo no estado, norteado 

por um plano nacional de ação sobre assuntos acerca dos povos 

de terreiro, que são compostos majoritariamente por pessoas 

negras. Iemanjá é um ser divino e eu jamais vou dizer que Deus 

lançou a mão para amaldiçoar a terra. O que ocorreu foi um crime, 

que deve ser observado de perto", defende Mãe Elza (Portal G1, 

21/02/2018)239. 

Em seguimento ao ocorrido e à pressão dos terreiros, o MPPE abriu inquérito civil 

sobre a conduta da vereadora, convocada a prestar depoimento240. O Ofício n.º 013/2018 

foi endereçado à promotoria de Direitos Humanos via Grupo de Trabalho sobre Racismo 

do MPPE e foi acolhido na PORTARIA N.º 001/2018-7ºPJ-DH. Como consta nesse último 

documento, o promotor embasou a abertura de inquérito nos protocolos legais relativos, 

não só ao respeito à liberdade de crença e expressão religiosas, como também nos 

dispositivos legais antirracistas: 

 
236 https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/postagem-de-vereadora-evangelica-do-recife-sobre-

iemanja-gera-reacao-de-terreiros.ghtml 
237 https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/representantes-de-terreiros-pedem-retratacao-de-

vereadora-do-recife-que-citou-maldicao-de-iemanja.ghtml 
238 https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/vereadora-do-recife-que-criticou-culto-a-iemanja-presta-

depoimento-no-mppe.ghtml 
239 https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/representantes-de-terreiros-fazem-ato-contra-vereadora-

evangelica-do-recife-que-citou-maldicao-de-iemanja.ghtml 
240 Idem. 
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 CONSIDERANDO a divulgação de várias notas e manifestações 

de repúdio à referida postagem, por parte de Terreiros, Coletivos 

e pessoas físicas, praticantes e não praticantes de cultos de matriz 

africana e brasileira, a exemplo da publicada pela Comunidade de 

Terreiro Axé Àse Òrisànlá Tàlábí, situada na cidade do 

PaulistaPE, rechaçando o racismo, o discurso de ódio e a 

intolerância religiosa; 

CONSIDERANDO que incumbe ao poder público adotar — por 

força da Lei n.º 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial) — 

“as medidas necessárias para o combate à intolerância com as 

religiões de matrizes africanas e à discriminação de seus 

seguidores, especialmente com o objetivo de coibir a utilização 

dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, 

imagens ou abordagens que exponham pessoa ou grupo ao ódio 

ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade de matrizes 

africanas” (Art.26, I); 

CONSIDERANDO a necessidade de se combater a intolerância 

religiosa — uma das formas de manifestação do racismo 

brasileiro —, inclusive com a correspondente responsabilização 

na esfera criminal, prevenindo a prática de delitos dessa natureza 

e, ao mesmo tempo, salvaguardando a proteção de direitos 

fundamentais de terceiros241. 

O MPPE ainda determinou a participação de representantes dos Conselhos Municipal 

e Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, entre outros grupos, na apuração 

do caso242. A vereadora, à época presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara 

Municipal de Recife, também enfrentou processo na Comissão de Ética da Câmara. Mas o 

processo foi arquivado por unanimidade sob alegações de que os atos de Collins foram 

realizados fora do exercício parlamentar243 244. 

Por derradeiro, Michelle Collins se desculpou em nota, dizendo que: 

Diante do exposto sobre uma postagem realizada em suas redes 

sociais, a vereadora missionária Michele Collins esclarece que em 

nenhum momento teve a intenção de ofender ou propagar 

qualquer mensagem de ódio religioso. Todos sabem que a 

missionária é veementemente contra qualquer intolerância 

 
241 https://www.jusbrasil.com.br/diarios/177480869/mp-pe-10-02-2018-pg-8 
242 http://www.mppe.mp.br/mppe/comunicacao/noticias/10389-mppe-ajuiza-acao-contra-missionaria-por-

discriminacao-as-religioes-de-matriz-africana 
243 http://www.recife.pe.leg.br/comunicacao/noticias/comissao-de-etica-divulga-nota-sobre-michele-

collins - Infelizmente não foi possível identificar as fontes primárias no bando de dados da Câmara 

Municipal de Recife. 
244 https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2019/01/03/mppe-ajuiza-acao-contra-michele-collins-por-

postagem-sobre-iemanja/. 
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religiosa, inclusive já deletou a postagem de suas redes sociais, 

diante dessa falha na elaboração do texto. A vereadora 

missionária Michele Collins pede desculpas aos que se ofenderam 

(Gospel Mais, 22/02/2018)245.  

É nessa situação problemática que o MNE/PE toma parte contra a vereadora, por meio 

de nota publicada em “repúdio ao racismo religioso” – note-se o acréscimo do adjetivo 

“religioso” ao substantivo “racismo”, combinação que até então havia sido proferida pelos 

grupos ligados aos cultos afro: 

 

Nota de Repúdio ao Racismo Religioso246. 

Nós, pertencentes ao Movimento Negro Evangélico em Recife, 

espaço de defesa de direitos, combate ao racismo em todas as suas 

expressões e de promoção da igualdade racial, repudiamos 

veementemente a publicação e postura racista de propagação ao 

racismo, ódio e desrespeito às tradições de matriz africana e suas 

divindades feita pela senhora Missionária Michele Collins. 

Sabe-se ampla e publicamente que no último dia 04 de fevereiro, 

a vereadora da câmara municipal do Recife, a senhora 

Missionária Michele Collins, utilizou de seu poder e 

representação política em sua mídia digital (Facebook) para 

propagar mensagem de ódio racial aos pertencentes e as práticas 

sagradas das religiões de matriz afro-brasileira. 

Não comungamos com a postura assumida pela missionária, pois 

reforça a intolerância religiosa e o racismo religioso, como 

também, rompe com o direito tão importante de nossa liberdade 

de fé em um país laico. Além disso, fere os princípios de amor e 

respeito legados pelo Evangelho de Jesus Cristo. 

Nós do Movimento Negro Evangélico em Recife, sabemos a 

importância histórica do culto e das expressões de religiosidade e 

fé de matriz afro-brasileira para o processo de resistência e 

sobrevivência do povo negro até os dias atuais em nossa 

sociedade brasileira. 

Enquanto representantes da sociedade civil, exigimos que a 

vereadora se retrate e tome medidas de reparação ante os povos 

de terreiros e adeptos das religiões afro-brasileiras a quem tem 

atacado e perseguido deliberadamente. 

 
245 https://noticias.gospelmais.com.br/vereadora-racismo-clamor-maldicao-iemanja-95441.html 
246 

https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorecife/photos/a.1941259662856386/20251739677

98288 
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Recife, 10 de fevereiro de 2018. 

Colegiado do Movimento Negro Evangélico em Recife. 

 Identificando-se como “espaço de defesa de direitos” e “representantes da 

sociedade civil”, o MNE/PE valoriza as tradições religiosas de matriz africana, citando sua 

“importância histórica” para o “processo de resistência e sobrevivência do povo negro até 

os dias atuais”. Além disso, classificam a atitude da parlamentar como “postura racista”, 

“propagação do racismo, ódio e desrespeito”, expressão de “ódio racial”, “racismo 

religioso”, “intolerância religiosa” e ruptura do direito de “liberdade de fé em um país 

laico”. 

Vale notar que, embora MPPE, entidades do movimento negro, conselheiros de 

igualdade racial, lideranças e adeptos de cultos afro tenham enquadrado o ato de Michele 

Collins como “racismo e intolerância religiosa” ou “racismo religioso”, foi o MNE/PE 

quem mais enfatizou o fator racial como elemento presente na discriminação ocorrida. 

De acordo com Maria, a nota do MNE/PE ressoou com força. Além de ter sido anexada 

aos autos do processo de inquérito aberto pelo MPPE, repercutiu nas partes diretamente 

envolvidas. A vereadora chegou a buscar aproximação com o grupo: 

“Tanto que ela veio atrás da gente. Ela não, a assessoria ligou. Veio explicar o que 

aconteceu, que a gente entendia o que ela tinha falado porque a gente tinha a mesma fé e 

ela estava sendo atacada. Eu disse o seguinte: se a vereadora quiser que o MNE medeie 

um encontro dela com o povo de terreiro para ela pedir perdão e se retratar a gente aceita, 

senão a gente não tem o que conversar com ela. Racismo religioso é crime.” 

Passados quase dois anos desde o episódio, todos os ativistas entrevistados definem a 

participação na arena do Caso Collins como fundamental na trajetória coletiva do grupo, 

sobretudo em sua relação com o movimento negro: 

Maria (MNE/PE): 

A gente se alinha com o movimento negro em quê? Ah somos negros, não queremos 

mais racismo, ok. Isso é uma pauta espinhal-dorsal do movimento e a gente comunga dela, 

mas existe o que é específico nosso enquanto segmento? Nós temos que dar conta disso. 

Por exemplo, a gente tá sendo demandado o tempo inteiro aqui em Recife na questão do 

racismo religioso. E até agora nós não fizemos uma atividade sobre racismo religioso. 
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Porque assim: o movimento social negro ele é majoritariamente formado pelo povo de 

terreiro. “Então beleza, vocês estão chegando, são crente, é? Inclusive o pastor lá na 

minha vizinhança tá praticando racismo religioso contra os meus adeptos”. Entende? “O 

que vocês podem fazer?” Eu mesmo direto recebo mensagens do pessoal: “o MNE vai 

fazer alguma coisa?” Em 2017 a gente teve um posicionamento com relação a uma 

vereadora. Nossa primeira ação. Uma vereadora evangélica da Assembleia de Deus e 

eleita pela Assembleia de Deus, o segmento afirma isso. Existe uma estátua que representa 

Iemanjá, lá em Jaboatão, e o pessoal costuma em certa data ir lá fazer oferenda e tal. Ela 

é moradora da cidade. Postou uma foto “vamos orar para Deus quebrar toda maldição de 

Iemanjá”. O pessoal ficou em polvorosa né? Racismo religioso por uma vereadora! E ela 

é presidente da comissão de direitos humanos da câmara municipal! Na hora, o MNE fez 

uma nota de repúdio da vereadora, contra o racismo religioso. Foi um fenômeno essa 

história! Ninguém nunca tinha visto um grupo de evangélicos se organizar para dizer que 

repudiava o comportamento dela. Tanto que ela veio atrás da gente. Ela não, a assessoria 

ligou. Veio explicar o que aconteceu, que a gente entendia o que ela tinha falado porque 

a gente tinha a mesma fé e ela estava sendo atacada. Eu disse o seguinte: se a vereadora 

quiser que o MNE medeie um encontro dela com o povo de terreiro para ela pedir perdão 

e se retratar a agente aceita, senão a gente não o que conversar com ela. Racismo religioso 

é crime. 

E a ativista conclui: 

Então foi importante. Inicialmente não era nossa intenção trabalhar com essa pauta, 

porque a gente no início tava preocupado em se fortalecer enquanto grupo, conhecer 

nossos fundamentos históricos, teológicos e trabalhar com igreja. Mas era gritante que a 

gente se posicionasse porque a gente já tinha se lançado enquanto movimento. Então assim 

dizer que é um movimento social... a gente tem que provar que a gente é um movimento 

social. Movimento social trabalha com mudança social e combate as injustiças. Então a 

gente é parte de um segmento que é negro e percebe que há crime sendo perpetrado pelos 

pares. Eu percebi que embora não fosse nossa intenção de fato, sinalizar algo para os 

povos de terreiro, naquele momento foi algo importante porque isso foi lido pelo 

movimento social negro como algo positivo e como possibilidade de aproximação e 

alinhamento. Porque tem toda aquela coisa né? Olha eu já ouvi: “olha agora até isso os 

crentes querem inventar, inventar de ser movimento negro”. Amigas minhas que fazem 

parte do movimento negro me diziam: “que invenção é essa Maria, vocês querem ser 
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movimento social agora? ”. Na época, hein? Então assim quando a gente vem e endossa 

e se alinha no discurso com o que o movimento social já fala a gente se identifica, se 

aproxima e se alinha em alguma dimensão. Então mesmo não sendo nossa intenção na 

época, isso já nos aproximou do movimento social. E aí nós fomos fazendo discurso, falas, 

atividades do acolhimento. Algumas pessoas transitam. O primeiro fórum que a gente fez 

tinha lá um representante do movimento social, por acaso o pai da Madalena. Oi professor 

tudo bom? O senhor vem de onde? Ele disse: “tô muito emocionado de estar aqui”. Eu 

expliquei que isso existia há muito tempo, mas que aqui a gente tava começando e tal. Ele 

disse: “tô esperando minha filha que é evangélica e tá vindo aqui”. Era a Madalena. E ele 

sempre foi um dos grandes atores do movimento social negro aqui. Ele é um ator do 

movimento que tava lá e que poderia sair dizendo: “olha tem coerência”. 

Embora inicialmente o MNE/PE estivesse voltado para um “trabalho de base” de 

sensibilização para questão racial nas igrejas, as circunstâncias obrigaram o grupo a se 

reposicionar. Sua dificuldade de inserção nas igrejas se combinou ao episódio relativo à 

Vereadora Collins e desde então o grupo passou a ser “demandado o tempo inteiro sobre a 

questão do racismo religioso”. Como lidar com um movimento negro composto 

majoritariamente por adeptos e grupos de cultos afro? O posicionamento de repúdio à 

vereadora, que “foi lido como algo positivo pelo movimento negro” fez-se uma experiência 

significativa para o MNE/PE e estabeleceu o “racismo religioso” como pauta de mediação 

entre o grupo e o movimento negro. 

Um caso semelhante é narrado por Maria (MNE/PE): 

Semana passada uma ialorixá superconceituada e famosa aqui fez uma fala contra um 

certo segmento pastores e mandou eles se foderem, isso no palco do Lula Livre. 

Obviamente a bancada evangélica daqui bem organizada e fortalecida tá processando ela 

e eu já recebi mensagem do pessoal hoje que querem falar comigo urgentemente, o pessoal 

do movimento, para gente se posicionar. Porque com Michelle Collins a gente se 

posicionou. E aí? Vamos fazer uma nota? No caso da Michelle Collins o povo de terreiro 

fez um processo contra ela e nossa nota foi anexada no processo! Então provavelmente é 

algo parecido agora. 

Ela se refere à Mãe Beth de Oxum, que se apresentou com seu grupo musical durante 

o Festival Lula Livre em Recife (18/11/2020). Lá pelas tantas, a yalorixá exclamou em alto 
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e bom som: “Vá se foder esses pastores que acham que a gente não tem força e não tem 

poder! Nós somos a maioria, somos negros, afrodescendentes e mulheres. Vá se foder a 

elite branca e escrota deste país! Bolsonaro, vá se foder! A gente não votou, a gente não 

aceita esse desgoverno que acha que não somos nada. Somos mulheres do Nordeste negras 

e indígenas. Vá se foder ele com essas mulheres ricas e brancas que não sabem o que é 

luta e não sabem o que é sustentar filhos!” Ao que acrescentou: “Tá na hora do pau 

comer!”247 248 O fato foi amplamente noticiado em portais evangélicos249 250. O resultado 

foi que um pastor acionou o Ministério Público Federal em Pernambuco251 252 denunciando 

a ofensa de Mãe Beth. 

Lideranças evangélicas criticaram a religiosa, como ilustra o discurso do “pastor 

Jairinho”: 

- “A incitação de ódio e guerra religiosa não representa líderes e pessoas de matriz 

africana. Sendo, provavelmente, uma ação isolada dela. Nos sentimos extremamente 

ofendidos pela forma caluniosa e ao qual essa senhora tratou a nós líderes e 

representantes religiosos.” (Pleno News, 22/11/2019)253 

Deputados estaduais se pronunciaram condenando a fala da sacerdotisa em sessão que 

lhe fizeram Voto de Protesto254: 

 Joel da Harpa (PP): 

 “Vivemos em um País democrático, em que todas as pessoas têm direito de se 

manifestar, no entanto, não podemos ultrapassar limites e desmoralizar lideranças 

 
247 Trechos da fala de Mãe Beth de Oxum: https://www.youtube.com/watch?v=hUFvworwZ64 
248 https://portaldeprefeitura.com.br/2019/11/18/mae-de-santo-xinga-pastores-no-festival-lula-livre/ 
249 https://www.gospelprime.com.br/mae-de-santo-xinga-pastores-bolsonaro-e-elite-branca-no-festival-

lula-livre/ 
250 https://www.obuxixogospel.com.br/2019/12/beth-de-oxum-xinga-pastores-em-evento-pro-lula/ 
251 https://www.ofuxicogospel.com.br/2019/11/pastor-aciona-o-mpf-apos-mae-de-santo-xingar-pastores-

em-ato-pro-lula.html 
252 https://pleno.news/brasil/politica-nacional/pastor-aciona-mpf-contra-mae-de-santo-que-xingou-

cristaos.html 
253 Idem. 
254 http://www.alepe.pe.gov.br/2019/11/19/joel-da-harpa-repudia-manifestacao-de-lider-religiosa-sobre-

pastores-evangelicos/ 

https://www.youtube.com/watch?v=hUFvworwZ64
https://portaldeprefeitura.com.br/2019/11/18/mae-de-santo-xinga-pastores-no-festival-lula-livre/
https://www.gospelprime.com.br/mae-de-santo-xinga-pastores-bolsonaro-e-elite-branca-no-festival-lula-livre/
https://www.gospelprime.com.br/mae-de-santo-xinga-pastores-bolsonaro-e-elite-branca-no-festival-lula-livre/
https://www.obuxixogospel.com.br/2019/12/beth-de-oxum-xinga-pastores-em-evento-pro-lula/
https://www.ofuxicogospel.com.br/2019/11/pastor-aciona-o-mpf-apos-mae-de-santo-xingar-pastores-em-ato-pro-lula.html
https://www.ofuxicogospel.com.br/2019/11/pastor-aciona-o-mpf-apos-mae-de-santo-xingar-pastores-em-ato-pro-lula.html
https://pleno.news/brasil/politica-nacional/pastor-aciona-mpf-contra-mae-de-santo-que-xingou-cristaos.html
https://pleno.news/brasil/politica-nacional/pastor-aciona-mpf-contra-mae-de-santo-que-xingou-cristaos.html
http://www.alepe.pe.gov.br/2019/11/19/joel-da-harpa-repudia-manifestacao-de-lider-religiosa-sobre-pastores-evangelicos/
http://www.alepe.pe.gov.br/2019/11/19/joel-da-harpa-repudia-manifestacao-de-lider-religiosa-sobre-pastores-evangelicos/
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religiosas (...) usou um movimento legítimo para colocar ódio no coração das pessoas 

contra aqueles que exercem um importante papel social em nossa comunidade”255. 

 Deputado Erick Lessa (PP): 

 “Alguém que se diz liderança religiosa não pode atacar outros líderes religiosos, 

podendo o ato ser enquadrado como intolerância em nosso arcabouço jurídico”256. 

 William Brigido (REP): 

 “Lamento esse episódio. Há quem diga que não há perseguição contra evangélicos, 

mas somos, sim, vítimas de intolerância”257. 

 Adalto Santos (PSB): 

 “Lamento que nenhum representante do evento tenha tentado consertar a 

situação”258 

 Clarissa Tércio (PSC): 

 “Imagina um pastor, numa grande Cruzada, mandando uma mãe de santo SE 

F****! Seria matéria de 1 hora no fantástico!”259 

 Os deputados mais à esquerda contemporizaram: 

 João Paulo (PCdoB): 

 “O cristão deve compreender os momentos de dificuldades vividos pelos outros. Os 

afrodescendentes, especialmente os líderes de religiões de matriz africana, estão sendo 

perseguidos”260. 

 Doriel Barros (PT): 

 
255 Ibidem. 
256 Ibidem. 
257 Ibidem. 
258 Ibidem. 
259 https://twitter.com/clarissatercio/status/1197009379926695937 
260 http://www.alepe.pe.gov.br/2019/11/19/joel-da-harpa-repudia-manifestacao-de-lider-religiosa-sobre-

pastores-evangelicos/ 

https://twitter.com/clarissatercio/status/1197009379926695937
http://www.alepe.pe.gov.br/2019/11/19/joel-da-harpa-repudia-manifestacao-de-lider-religiosa-sobre-pastores-evangelicos/
http://www.alepe.pe.gov.br/2019/11/19/joel-da-harpa-repudia-manifestacao-de-lider-religiosa-sobre-pastores-evangelicos/
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 “O PT não compartilha com nenhum tipo de ataque. Se esta fala realmente tiver 

ocorrido, foi um erro. Espero, no entanto, que haja a mesma manifestação de 

solidariedade quando houver ataques a outros grupos religiosos”261. 

Por sua vez, ela se pronunciou em uma carta aberta em que se defende das acusações 

de haver cometido intolerância religiosa.262 Seu discurso seria “crítico à postura daqueles 

pastores evangélicos fundamentalistas que controlam a mídia e a política do país. Referi-

me somente a essas pessoas”. “Por causa dessa fala”, diz, “acusam-me de forma leviana e 

desonesta de intolerância religiosa (...). Como poderia eu? ” Recorre, por fim, à ostentação 

de vínculos positivos com evangélicos: 

“Sou uma admiradora do Pastor Henrique Vieira, um líder religioso que respeito e 

estimo como um sacerdote; do pastor Ariovaldo Ramos, alguém que não prega o racismo 

religioso e com quem cultivo amizade serena; e também do recém conhecido Pastor Paulo 

César Pereira, admirável presidente da Aliança de Batistas do Brasil, com quem participei 

de um encontro interreligioso na Sinagoga do Recife recentemente, em uma pré-

conferência sobre o Clima (COP 25)”. 

O MNE/PE se pronunciou em nota oficial263 elogiosa e tributária dos cultos afro, 

valorizado como relevante “para a resistência e sobrevivência do povo negro até os dias 

atuais”. No texto, ainda expressa compreensão pela “indignação” de Mãe Beth contra o 

“racismo religioso” perpetrado por “alguns pastores evangélicos” e “grupo ditos cristãos” 

no Brasil. O grupo enquadrou a ofensa da yalorixá como um legítimo ato de protesto 

antirracista. Em “estilo formal”, tanto a sacerdotisa quanto o grupo evangélico, prestaram 

accounts264 de justificação baseados em “negação da vitimização”265 e “condenação dos 

condenadores”266 (Scott & Lyman, 1968). 

 
261 Ibidem. 
262 https://www.instagram.com/p/B5NOkacHULp/ 
263 Nota disponível em: https://www.instagram.com/p/B5Obi3pnnM9/ 
264 “Um account é um dispositivo linguístico empregado sempre que se sujeita uma ação a uma indagação 

valorativa (...). Entendemos por account, portanto, uma afirmação feita por um ator social para explicar um 

comportamento imprevisto ou impróprio – seja este comportamento seu ou de outra pessoa, quer o motivo 

imediato para a firmação parta do próprio ator ou de alguém mais” (Scott & Lyman, 2008, p.140). 
265 “Na negação da vitimização, o ator expressa que sua ação foi legítima porque a vítima merecia o dano” 

(ibidem, p.148). 
266 “Ao usar o mecanismo de condenação dos condenadores, o ator admite desempenhar um ato impróprio, 

mas defende sua irrelevância diante do fato de que outras pessoas cometeram atos iguais ou piores e não 

foram presas, punidas, condenadas, passaram despercebidas ou foram até elogiadas” (ibidem, p.148). 

https://www.instagram.com/p/B5NOkacHULp/
https://www.instagram.com/p/B5Obi3pnnM9/
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Maria (MNE/PE) percebe o posicionamento de seu grupo em defesa dos cultos afro 

como algo necessário e relevante: 

O caso do racismo religioso é uma demanda constante porque 80% do movimento 

negro é de povo de terreiro. “Ah a gente não mexe com isso porque a gente é crente.” 

Não! É justamente isso, o problema é com os crentes mesmo. Veja como nossa existência 

é importante do ponto de vista da demanda real do movimento negro. Então são coisas 

que estão insustentáveis, eu vou para os espaços, o pessoal cobra na hora. Já me conhecem 

do Vozes Marias267... “Ah você tá no movimento negro evangélico, como é que é?”  

Como expõe a ativista, o MNE/PE é constantemente pressionado a incorporar 

demandas alheias relativas aos conflitos interreligiosos entre evangélicos conservadores e 

adeptos de cultos afro, atitude que tem favorecido sua legitimação junto às demais 

entidades negras do estado. 

Por sua vez, afirma Madalena (MNE/PE): 

O MNE começou a ficar muito conhecido aqui em Recife a partir de um fato com uma 

vereadora daqui de Recife chamada Michelle Collins que fez uma postagem no Facebook 

pedindo para que os crentes fossem para a praia porque o povo de terreiro tinha feito uma 

celebração no dia de Iemanjá e era para que as igrejas fossem à praia para quebrar 

maldições. E aí foi a primeira vez que o MNE, recém nascido [no estado], fez uma nota de 

repúdio com relação a isso. Tá na nossa página e é uma das publicações que mais circulou 

assim. Quando a gente soltou a nota muitos coletivos se juntaram à gente. Como muitos 

dos coletivos negros de Recife são vinculados aos movimentos de terreiro e como as 

pessoas de terreiro começaram a republicar a gente, a gente acabou ganhando uma certa 

visibilidade muito grande aqui. E aí veio “quem são vocês? O que é isso? De onde vocês 

vieram e o que vocês fazem?” Aí a gente começou a ter os primeiros contatos com o pessoal 

de terreiro daqui. O MNE estourou, sucesso, nosso hit foi essa nota de repúdio. E 

começamos a ter participação mais efetiva em alguns casos, ser chamados na ALEPE 

(Assembleia Legislativa Estadual de Pernambuco), na câmara de vereadores, de 

participar de eventos para falar sobre racismo. Uma das reverberações desse fato ainda 

foi que esse ano a gente foi chamado pelo MP (Ministério Público) para uma audiência 

em que o povo de terreiro tá processando algumas igrejas por conta de racismo religioso. 

 
267 Coletiva feminista evangélico: https://www.facebook.com/coletivovozesmarias/. 
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Vamos lá para mediação. O povo de terreiro solicitou à Waldenice268 que é professora e 

coordenadora do núcleo de estudos africanos da UNICAP (Universidade Católica de 

Pernambuco), uma pessoa que pudesse fazer representação nessa audiência e aí 

Waldenice indicou a gente. E aí no dia foram Vanessa E Jackson pra fazer essa leitura do 

racismo religioso mesmo sabe? Que essa coisa da igreja de quebrar maldição, 

evangelização, isso tá embutido num contexto de racismo e que isso é crime e tá sendo 

praticado. A próxima audiência será em janeiro. 

 Segundo os entrevistados, o ativismo negro evangélico é objeto de estranhamento, 

curiosidade, desconfiança e até repulsa por parte dos atores do movimento negro 

tradicional. A expectativa geral é a de que os evangélicos sejam todos conservadores. Nesse 

contexto, parte do “respaldo” que o MNE obtém provém do reconhecimento fiado 

individualmente por seus membros graças às suas trajetórias individuais de militância 

progressista fora do coletivo evangélico – fato também assinalado por Maria em seu 

depoimento. Por fim até são “admitidos” nos espaços do movimento negro, mas o rótulo 

de “novidade” persiste soando algo como “vocês estão chegando agora”. Desse modo, são 

desafiados a “provar que são movimento social”, que não são conservadores, que são 

evangélicos distintos e que topam as pautas comuns do movimento negro. 

 Mas afora o “respaldo individual” de seus militantes, como se legitimam enquanto 

grupo evangélico? Decerto trata-se de algo mais do que “comprovar” identidades, afinal os 

ativistas evangélicos são efetivamente negros e por isso têm o seu lugar de direito na luta 

antirracista. Portanto, a estes, mais do que “provar” e “comprovar” uma identidade racial e 

política, trata-se de merecê-la e autenticá-la; de provar ao outro que se é substancialmente 

igual ainda que relativamente diferente, num trabalho de recriação de alteridades e num 

esforço pelo alargamento do “nós” em operação na definição de uma comunidade política 

antirracista. Para isso os atores negros evangélicos, que aspiram “entrar na roda”, se veem 

em um espelhamento/aproximação que não deixa de ser da ordem da mimese, posto que se 

exige dos aspirantes o gesto de fazer-se igual por meio de uma subscrição que é 

programática (defender as mesmas coisas), ética (defender pelos mesmos motivos 

declarados) e semântica (defender nos mesmos termos, no mesmo idioma). 

 
268 Waldenice Raimundo, evangélica e membro da Igreja Batista do Coqueiral em Recife (PE). 
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 Ainda assim, o reconhecimento do ativismo negro evangélico como legítimo por 

parte dos atores do movimento negro tradicional não se limita à validação da existência 

desse ativismo em si. Ele vem acompanhado de expectativas e atribuição de papéis aos 

evangélicos militantes. Da perspectiva do movimento negro local, o lugar legítimo que o 

MNE/PE, uma “novidade”, ocupa é o lugar de aliado. Dele não se espera protagonismo ou 

poder de agenda, mas sua colaboração subordinada às prioridades do movimento negro, 

intervindo, por exemplo, em situações problemáticas entre entidades do movimento negro 

e os evangélicos, como fez ao depor em favor dos cultos afro atacados pela parlamentar 

Michelle Collins, em defesa de Mãe Beth e casos similares. 

  De todo modo, o Caso Collins oportunizou ao grupo dar mostras de seu 

compromisso com o antirracismo e viabilizou uma inserção ativa na arena pública 

estabelecida. Sua nota de repúdio repercutiu, foi amplamente compartilhada nas redes 

sociais e o coletivo atraiu para si curiosidade e atenção de vários grupos, expandindo seus 

vínculos. Além disso a nota foi anexada ao processo legal contra a vereadora Collins e o 

MNE/PE passou a acessar arenas restritas como a Assembleia Legislativa de Pernambuco 

e audiências do Ministério Público, atuando na mediação de conflitos judiciais e como voz 

autorizada em matérias que cruzem elementos raciais e religiosos. Desse modo, o MNE/PE 

se legitimou junto ao movimento negro enquanto se tornava um aliado político dos cultos 

afro e, nessa posição, adquiriu maior credibilidade, visibilidade e autoridade em espaços 

públicos, na imprensa e perante o poder judiciário. 

O depoimento de João sobre a relação entre o MNE/PE e o movimento negro corrobora 

esse entendimento: 

E a turma começou a ver na cidade, por exemplo a partir da nota que aconteceu com 

a Michele Collins no dia de Iemanjá, o MNE lançou uma nota contra a atitude dela e a 

gente ficou mais conhecido pelo povo de terreiro. Por a gente sempre estar nos espaços 

que falam sobre racismo religioso, não falando, mas ouvindo e quando a gente se coloca 

a gente se apresenta, a gente fala  “olha sou do movimento negro evangélico”. A gente faz 

pergunta. Aí as pessoas começaram a dizer: “existe isso?” 

Uma vez tendo assumido o papel de aliado legítimo, a partir da experiência nos casos 

de intolerância religiosa, o MNE/PE passou a ser instado com frequência a respeito do 

assunto e solicitado como intercessor evangélico. O impacto disso sobre o grupo é a própria 
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readequação de propósitos estratégicos e prioridades políticas, como ilustra a fala de João 

(MNE/PE) a respeito da relevância concedida ao vínculo com os “povos de terreiro”: 

A gente participou do “Ocupa Política” em Xambá269. Falar sobre militância, fé e 

feminismo. Xambá é um dos principais terreiros do país! A gente foi chamado para 

dialogar com povo de terreiro lá. Foi muito bom. Isso não faz com que a gente tenha um 

trabalho contínuo com os povos de terreiro, isso o MNE ainda tá devendo. Mas faz com 

que exista uma comunicação da existência da gente. Quando falo devendo é porque como 

Movimento negro evangélico, a gente tem que entender que tem coisas que por mais que 

não seja culpa nossa, a gente tem a responsabilidade “de”. Se a gente tá mais próximo 

dos irmãos evangélicos que pensam e falam e fazem o povo de terreiro sofrer, a gente tem 

o dever como pessoas negras de pautar isso porque a gente tá mais próximo das pessoas 

evangélicas (...). Entender que isso é um problema racial, não é um problema de 

intolerância, é um problema racial, de racismo religioso e que é construída através de 

uma teologia, então a gente faz uma incidência a partir disso, de uma teologia que é racista 

e etc. (...) Então a gente ainda tá devendo, a gente quer muito isso. O povo de terreiro nos 

abraçou quando a gente teve um posicionamento. A gente nunca foi hostilizado por povos 

de terreiro. 

 Ao longo do processo de problematização do “racismo religioso”, o MNE/PE, 

portanto, inseriu-se ativamente na arena pública270 que se estabeleceu, com participação 

relevante tanto na definição da situação, pelo enquadramento adotado em comum com os 

cultos afro; quanto na resolução política, pela resposta compartilhada com outros atores – 

com o acréscimo de haver emprestado sua condição religiosa de grupo “evangélico” para 

se posicionar, com a autoridade do seu “lugar de fala”, em favor dos cultos afro. 

A participação mais recente do MNE/PE em uma situação problemática envolvendo 

“racismo religioso” se deu em Agosto de 2021. Após o pastor Aijalon Berto da Igreja 

 
269 Importante terreiro representante da “nação Xambá” no Brasil. Em site oficial se diz: “Diversos autores 

apontam o povo Xambá ou Tchambá, como povos que habitavam a região ao norte dos Ashanti e limites 

da Nigéria com Camarões, nos montes Adamaua, vale do rio Benué.” Link para o site: 

http://www.xamba.com.br/index.html. 
270 Observe-se que o processo de problematização pública se dá ao curso de uma série de interações que 

envolvem posições diferentes e, não raro, conflitos “A arena pública é coproduzida como um fórum de 

discussões: o fato de que os pontos de conflito tenham de ser defendidos e justificados e de que as posições 

adversas devam ser criticadas e invalidadas implica operações de avaliação, deliberação e julgamento. Em 

tal arena pública, seus representantes exigem explicações, tomam posições e respondem às críticas” (Cefaï, 

2017, p. 204). 
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Ministério Dúnamis publicar vídeo no Instagram em que ataca painéis de grafite que 

representam elementos de cultos afro-brasileiros, recém pintados no Túnel da Abolição em 

Recife (PE). “entidades malignas e satânicas”, “demônios” e “espíritos das trevas” foram 

alguns dos termos usados pelo pastor que, por sua vez, recebeu uma enxurrada de críticas, 

notas de repúdio e uma denúncia na Secretaria de Defesa Social de Pernambuco271 272 273. 

Após ser indiciado pelo Ministério Público, Aijalon se disse perseguido274. Ao Uol, 

declarou se opor à intolerância e defendeu o direito à liberdade religiosa e a laicidade ao 

dizer que o Estado não pode privilegiar os cultos afro: “Se aquele painel é para reverenciar 

a cultura, por que não desenharam uma paisagem da África? Tem que fazer a separação do 

que é cultura e o que é religião. Usar verba pública para promover determinada religião? 

O Estado não pode fazer isso.” E insistiu: “Não é uma homenagem à ancestralidade, e sim 

um fomento à divindade do candomblé. Repudio qualquer ataque a terreiros, quebra de 

qualquer imagem de religiões, mas a Constituição me permite a pregação do Evangelho” 

(Uol, 31/07/2021).  

O MNE/PE  se posicionou repudiando “veementemente a publicação e postura de 

propagação ao racismo, ódio e desrespeito às tradições de matriz africanas à profissionais 

negras e negros da área do grafite, perpetrada pelo dito então pastor Aijalon Berto” e 

lembrou que “o Evangelho vivido e ensinado pelo Mestre Jesus Cristo aponta para o 

caminho do respeito à dignidade e liberdade humana: A 1ª Carta de João 4.12-21 diz que 

aquele que diz que ama a Deus mas odeia seu irmão é mentiroso”, buscando mostrar o 

descompasso entre a postura intolerante do pastor e os rudimentos do cristianismo. 

Acrescentaram ainda: Não vimos nos Evangelhos Jesus perseguir pessoas de outra religião. 

Pelo contrário, Jesus admoestava e denunciava as condutas hipócritas dos da sua própria 

religião. Jesus não falava contra outras religiões ou profissões de fé” e reivindicaram, 

“enquanto representantes da sociedade civil e da fé cristã” que o pastor se retratasse e 

reparasse os “povos de terreiros e religiões afro-brasileiras”. Por fim, clamaram por justiça: 

“Que Deus traga justiça e entendimento sobre suas ações, mas que o sistema judiciário não 

faça vista grossa para as violências cometidas pelo líder religioso, que ele possa assumir a 

 
271 https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/07/31/peentidades-denunciam-racismo-

apos-pastor-associar-religiao-afro-a-demonio.htm 
272 https://www.geledes.org.br/entidades-denunciam-racismo-apos-pastor-demonizar-imagens-de-

religiao-afro/ 
273 https://mundonegro.inf.br/rede-de-terreiros-de-pernambuco-processa-pastor-por-video-racista/ 
274 https://www.instagram.com/p/CS2AUDiH6Wo/ 
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sua responsabilidade e as consequências perante a justiça brasileira”275. O MNE/PE 

também foi o grupo evangélico co-organizador do Ato Xirê Contra o Racismo Religioso276 

277, realizado em praça próxima ao dito Túnel da Abolição como resposta aos discursos do 

pastor. 

 Na contínua atuação de atores negros evangélicos em situações de intolerância 

contra os cultos afro se vê que as experiências dos atores integram-se aos seus “estoques 

de conhecimento” e passam a compor as receitas práticas a que recorrem em situações 

futuras (Schutz, 1970)278. Isso porque as experiências vividas pelos atores não se encerram 

em si mesmas, mas prolongam-se no tempo ao constituírem memórias e conhecimentos. 

Desse modo, servem de parâmetros para ações futuras, informando as expectativas e 

investimentos dos atores. O que “dá certo” e o que “não dá certo” são juízos baseados em 

experiências pregressas. O fato de o MNE/PE se orientar primeiramente pela busca de 

inserção nas igrejas, deparar-se com dificuldades, alterar o foco de sua atuação, coproduzir 

uma arena pública em torno do “racismo religioso” no caso Collins e retirar dessa 

experiência de participação um considerável saldo de legitimidade fez com que o grupo 

desse mais espaço ao “racismo religioso” em sua agenda. Ao passo que foi mais 

“demandado” quanto a este assunto, novos distúrbios surgiram – como o caso da Mãe Beth 

e outros – e o ator, em certo sentido, especializou-se na intersecção entre raça e religião, 

ocupando o lugar de aliado legítimo dos cultos afro. “A gente ainda tá devendo um trabalho 

contínuo com os povos de terreiro”, frase dita por João assinala o entendimento pelo grupo 

de que, primeiro: há um “dever”, isto é, o grupo se sente responsabilizado em algum nível 

pela superação da intolerância cometida por evangélicos contra cultos afro e; segundo: há 

uma “oportunidade”, um lugar a ser ocupado em uma relação “contínua”, sustentada e mais 

estreita com os povos de terreiro. A experiência do grupo em processos de problematização 

pública do “racismo religioso” baseia, portanto, seus horizontes programáticos e 

 
275 https://www.instagram.com/p/CSm8VNprQ2Q/ 
276 https://www.instagram.com/p/CSnOuUHL0Nu/ 
277 Repare-se no termo iorubá “Xirê” para nomear o ato de protesto. “Xirê” designa, no candomblé, a 

louvação coletiva, com saudações e música, para invocação dos orixás. 
278 Na fenomenologia de Schutz, o indivíduo “não pode interpretar suas experiências e observações, definir 

a situação em que se encontra, fazer planos, nem para os próximos minutos, sem consultar seu próprio 

estoque de conhecimento” constituído pela “experiência que armazenou” (Wagner, 1970, p.70). 
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estratégicos e aparece como prioridade nos momentos em que lideranças do grupo projetam 

a agenda de seu ativismo.279 

Tal sentimento de dívida para com os cultos afro leva os ativistas a se responsabilizarem 

pela demanda da intolerância/”racismo religioso” e a se engajarem em seu combate e até 

mesmo em ações de reparação de danos causados a essas comunidades por evangélicos 

intolerantes. Efetivamente, como será reiterado mais adiante nesse texto, o engajamento 

dos ativistas em mobilizações e arenas públicas está apoiado em processos coletivos de 

autorresponsabilização política. Coletivos negros evangélicos permanecem em atuação. 

Isso está dado, inclusive, para além das cercanias próprias de um ativismo organizado, 

abrangendo todo um campo político evangélico progressista. Em 2017, por exemplo, 

noticiou-se a presença de lideranças progressistas evangélicas como o pastor Ariovaldo 

Ramos, o pastor Marco Davi de Oliveira, a pastora Lusmarina Garcia e outros juntos de 

lideranças de cultos de matriz africana como o babalorixá Ivanir dos Santos durante evento 

realizado no terreiro Cazo Kwe Ceja Gbe na Baixada Fluminense (RJ). O templo de 

candomblé local havia sido incendiado por um grupo de intolerantes autodeclarados 

evangélicos, em resposta ao que a Igreja Cristã de Ipanema, junto da seção estadual do 

Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC), mobilizou doadores e arrecadou R$ 11 mil 

para apoiar sua reconstrução. Na ocasião do encontro, Kléber Lucas280 281, 52, cantou 

“Maria, Maria”, de Milton Nascimento, ao piano, acompanhado dos atabaques dos ogãs282. 

À época o gesto foi elogiado como expressão de solidariedade e promoção da cultura de 

paz e o cantor relata ter recebido grande apoio da comunidade em que atua como pastor, 

apesar das críticas de setores evangélicos fundamentalistas283 284, que ele classifica como 

 
279 No pragmatismo de John Dewey, a experiência é a interação entre agente e situação, um sofrer-agir 

mútuo pelo qual ambos são modificados (Dewey, 1971). Assim a experiência não apenas possui uma 

dimensão pedagógica no instante em que é vivida, mas também ao se tornar objeto de investigação e 

reflexão pelo agente, como matéria-prima da elaboração de significados. É a atribuição de significados às 

experiências que permitiu definir a “educação”, por exemplo, como “o processo de reconstrução e 

reorganização da experiência, pelo qual lhe percebemos mais agudamente o sentido, e com isso nos 

habilitamos a melhor dirigir o curso de nossas experiências futuras” (Westbrook & Teixeira, 2010, p.37). 

 
280 Além de dirigir a Igreja Batista Soul (RJ), o pastor, negro, é um cantor de música cristã contemporânea 

reconhecido por hit’s como “Aos pés da cruz”, “Deus cuida de mim” e “Vou deixar na cruz”, tendo vendido 

milhões CD’s e DVD’s. 
281 https://veja.abril.com.br/videos/em-pauta/como-a-intolerancia-religiosa-atingiu-um-pastor/ 
282 https://www.facebook.com/watch/?v=768339506700682 
283 https://extra.globo.com/noticias/rio/cantor-gospel-kleber-lucas-chamado-de-endemoniado-apos-

evento-em-terreiro-22147168.html 
284 O cantor também já foi alvo de portais evangélicos de direita como o Gospel Mais por haver participado 

de um ato ecumênico do Criança Esperança da TV Globo (https://noticias.gospelmais.com.br/?p=140343) 

e do programa Encontro com Fátima Bernardes, do mesmo canal televisivo, onde também abordou o tema 

https://noticias.gospelmais.com.br/?p=140343
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expressões “racistas” e de “ódio”285 286 287. O pastor, que até então jamais fora contado 

entre ícones da “esquerda evangélica”, foi entrevistado em live na página Afrocrente sobre 

a “radicalidade de um evangelho antirracista”288 em 2020; e também assina o texto “Amor 

e respeito: bases para a promoção da diversidade religiosa”, que integra a coletânea “Jesus 

e os direitos humanos” (2018), publicada pelo Instituto Vladimir Herzog289 290 – ocasiões 

em que explicita as motivações de engajamento na causa racial a partir de sua fé e 

participação no movimento de solidariedade ao terreiro. 

 

3.3. Sobre a categoria racismo religioso 

Situações de intolerância religiosa contra comunidades religiosas de matrizes africanas 

vêm sendo enquadradas como “racismo” ou “racismo religioso”291 pela militância 

antirracista, por atores do campo ecumênico, atores autodenominados progressistas ou “de 

esquerda” e até por autoridades judiciais292 293 294 (Bortoleto, 2014; 2019; Nicácio, 2021) 

 
“intolerância religiosa” (https://pleno.news/comportamento/encontro-com-fatima-debate-religiao-e-

recebe-kleber-lucas.html). 
285 https://www.curtamais.com.br/goiania/exclusivo-pastor-kleber-lucas-rompe-o-silencio-e-fala-pela-

primeira-vez-sobre-polemica-visita-a-terreiro-de-candomble 
286 https://veja.abril.com.br/revista-veja/que-jesus-e-esse/ 
287 https://overbo.news/kleber-lucas-terreiro-teologia-brasileira-racista/ 
288 Live disponibilizada como podcast: https://podcasts.apple.com/nr/podcast/radicalidade-um-evangelho-

antirracista-ep-08-temporada/id1523241600?i=1000489805335 
289 Download disponível em: https://usinadevalores.org.br/instituto-vladimir-herzog-lanca-o-livro-jesus-e-

os-direitos-humanos/ 
290 O projeto “Usina de valores” do Instituto Vladimir Herzog, destinado à promoção dos direitos humanos 

por meio de formação e sensibilização, congrega, com diferentes tipos de vinculação institucional, várias 

lideranças evangélicas progressistas e antirracistas: Ronilso Pacheco, pastor e expoente da teologia negra 

no Brasil; Liz Guimarães, também coordenadora da Rede de Mulheres Negras Evangélicas e esposa do 

pastor e líder negro metodista, Ras André Guimarães. O próprio Jackson Augusto, do projeto Afrocrente, 

é um “articulador social” do projeto Usina de Valores. O projeto considera estratégica a sensibilização do 

segmento evangélico: https://usinadevalores.org.br/espaco-evangelico/. 
291 Essa categoria vem sendo articulada por atores politicamente instituídos, mas também circula 

amplamente pelas redes sociais, como se pode ver nas listas de duas hashtags que reúnem incontáveis 

citações:  

A hashtag “#racismoreligioso”: https://www.facebook.com/hashtag/racismoreligioso/ 

E a hashtag “#NãoAoRacismoReligioso”: 

https://www.facebook.com/hashtag/n%C3%A3oaoracismoreligioso 
292 Como observado acima na análise do “caso Collins”: 

http://www.mppe.mp.br/mppe/comunicacao/noticias/10389-mppe-ajuiza-acao-contra-missionaria-por-

discriminacao-as-religioes-de-matriz-africana 
293 https://www.jusbrasil.com.br/diarios/177480869/mp-pe-10-02-2018-pg-8 

294 Sobre o recurso a dispositivos legais antirracistas em situações de intolerância religiosa e a assimilação 

da categoria “racismo religioso” pelos agentes do poder judiciário, leia os trabalhos de Milton Bortoleto: 

“O sacrifício votivo em questão: Animais e religiosos como sujeitos de direitos” (2019) e “Não viemos 

para fazer aliança - Faces do conflito entre adeptos das religiões pentecostais e afro-brasileiras” (2014). 

https://www.facebook.com/hashtag/racismoreligioso/


94 

 

A aplicação possui duas variações básicas. A primeira é a que diz: “intolerância religiosa 

não, racismo!”, substituindo as categorias e definindo a intolerância religiosa contra cultos 

afro como racismo em função da origem africana destes cultos. Complementar a essa 

aplicação seria, não a substituição literal, mas a pressuposta ao se dizer que a intolerância 

religiosa é causada por racismo. De todo modo a intolerância seria racismo ou racista. E o 

seria por discriminar pessoas em função de sua adesão a práticas e símbolos que em si 

possuiriam qualidade racial, já que são heranças dos africanos escravizados no Brasil. “É 

o preconceito contra tudo aquilo que é africano” – se vê e ouve dizer por tantos ativistas. 

Desse ângulo, o alvo da discriminação são as práticas e, especialmente, os símbolos 

africanos e/ou afro-brasileiros, dos quais os fiéis desses cultos são veículos. A segunda 

variação básica é aquela que, além de considerar essa intolerância religiosa como 

preconceito dirigido ao africano, também imagina as comunidades de cultos de matriz 

africana como relativamente homogêneas do ponto de vista racial: “é porque é contra uma 

religião de negros”. 

Esse raciocínio corresponde a uma etnicização das diferenças raciais e conflitos 

derivados e obedece à africanização do movimento negro brasileiro nos últimos quarenta 

anos, bem como sua consequente recuperação de signos africanos e afro-brasileiros 

(Domingues, 2007; Guimarães, 1999). Nesses termos, a construção da categoria “racismo 

religioso” contraria a clássica tese de que no Brasil o preconceito racial seria o “de marca” 

e não “de origem” (Nogueira, 2006). A sobredeterminação conferida ao fator racial também 

descompassa com explicações anteriores, segundo as quais a demonização dos cultos afro, 

especialmente pelos pentecostais, foi intensificada pela importação e reatualização de 

noções de “batalha e guerra espiritual” e pela hipertrofia de rituais exorcistas ou de 

libertação efetuados em algumas igrejas, sobretudo a Igreja Universal do Reino de Deus 

(Mariano, 2007). 

De todo modo, a racialização da intolerância religiosa tem sido a principal estratégia 

discursiva dos cultos afro em suas lutas políticas295. Com o frame “racismo religioso” estes 

 
295 Fora do Brasil a racialização da intolerância contra islâmicos tem sido debatida amplamente, sobretudo 

no contexto francês e estadunidense. Nesse caso, porém, há uma identidade entre pertencimento étnico, de 

matriz árabe, e filiação religiosa, manifesta diretamente nos corpos lidos como não-ocidentais. Boas 

referências de pesquisa sobre este objeto são os artigos de Nasa Meer, “Racialization and religion: race, 

culture and difference in the study of antisemitism and Islamophobia”, Ethnic and Racial Studies, 2013, 

vol. 36, n. 3, p. 385-398; e “The racialization of Muslims in France and the United States: Some insights 

from White converts to Islam”, Social Compass, 2015, vol. 62(4), p.570-583, de Juliette Gallonier. 
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grupos têm logrado ampliar suas narrativas de vitimização e acusação, envolvendo em suas 

arenas públicas diversas instituições ligadas ao campo da cultura, dos direitos humanos e 

igualdade racial, extrapolando os limites do tema “intolerância religiosa”296. A formulação 

de um racismo “religioso” como problema público é, ainda, funcional à aliança selada entre 

os cultos afro e o movimento negro a partir dos anos 1970 (Domingues, 2007).  

Como verificado em campo, os ativistas negros evangélicos aderiram ao 

enquadramento proposto pelos cultos afro à intolerância e à discriminação religiosas 

tratando-as como “racismo” e/ou “racismo religioso”. Essa categoria foi definitivamente 

 
Sobre “racialização”, mais conceitualmente, leia-se de Rohit Barot and John Bird, “Racialization: the 

genealogy and critique of a Concept”, Ethnic and Racial Studies, vol. 24 n. 4, July 2001, pp. 601–618. 

 
296 Uma expressão da institucionalização da associação entre intolerância religiosa e racismo é o próprio 

Estatuto da Igualdade Racial que, tratando das religiões de matriz africana, dispõe sobre o “direito à 

liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos” (BRASIL, 2010, Capítulo 

III, Artigos 23, 24, 25, e 26). 



96 

 

incorporada em seus discursos e os move como tema de engajamento público 297 298 299 300 

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316. 

  Sob o constrangimento de discursos e práticas pentecostais que demonizam os 

cultos afro, os atores do movimento negro evangélico encontraram no “repúdio ao racismo 

religioso” a senha pela qual se legitimam perante outros coletivos antirracistas e se 

credenciam a participar de um “movimento negro” cada vez menos laico. 

A duras penas, os atores negros evangélicos têm acessado o movimento negro e, 

inclusive, obtido maior aceitação dos povos de terreiro, como relatado por João (MNE/PE): 

A gente sabe que tem segmentos no movimento negro que não concordam com o fato 

de pessoas negras serem evangélicas e por aí vai. Mas acho que nem acontece muito com 

povo de terreiro, acho que por serem religiosos a gente consegue ter uma outra linha 

teórica que faz esse papel que percebo que não tá tão ligado aos terreiros, mas que é mais 

 
297 

https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/photos/a.1965039643582245/24839577783570

93/ 
298 https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/posts/2497554616997409 
299 

https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/photos/a.1965039643582245/27100300990831

92/ 
300 

https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/photos/a.1965039643582245/21725265061668

90/ 
301 https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/1411738715662856 
302 https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/1140965886073475 
303 https://www.facebook.com/mne.saopaulo/posts/1410500609050491 
304 

https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorecife/photos/a.1941259662856386/20251739677

98288/ 
305 https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorecife/posts/1947475848901434 
306 https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorecife/posts/2332635737052108 
307 

https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorecife/photos/a.1941259662856386/24847196651

77047/ 
308 https://www.facebook.com/cuxicoletivonegroevangelico/posts/1393628554138520 
309 https://www.facebook.com/cuxicoletivonegroevangelico/posts/1653852108116162 
310 https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/1132316210217084 
311 https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/1488335827948452 
312 https://www.facebook.com/jackson.augusto.315/posts/1335904246513365 
313 https://www.facebook.com/jackson.augusto.315/posts/1542747909162330 
314 https://www.facebook.com/jackson.augusto.315/posts/1187082351395556 
315 https://www.facebook.com/jackson.augusto.315/posts/2373353926101720 
316 https://www.facebook.com/jackson.augusto.315/posts/1234492609987863 
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de um campo ideológico mesmo, mais ligado às universidades, de teorias que se 

radicalizam mais – não dizendo que é ruim ou bom, mas é um fato.  

Mas o que é racismo religioso para os ativistas do MNE/PE e o que seu movimento tem 

a ver com isso?  

Maria: 

 O racismo religioso é uma violação de direito humano que impõe dano a pessoas 

e grupos em sua expressão de fé e espiritualidade tendo como fundamento a discriminação 

racial e colabora para sua perpetuação. O papel do movimento negro evangélico é 

combater essa violação em todas as esferas em que ela se manifesta e atuar como promotor 

de cultura de paz e diálogo em meio a diversidade, além de defender um Estado laico.” 

 Madalena caracteriza o racismo religioso como racismo que se refere a objetos 

religiosos: 

 A ideia de racismo religioso vem da mesma ideia de racismo que existe na 

estrutura, vem da estrutura, e é alimentado pelas pequenas práticas que são ditas 

cotidianamente como, por exemplo, algumas expressões reforçam o racismo: ‘tu tá 

fedendo a nego’, ‘dia de branco’. Dentro da religião essas coisas também acontecem, 

como por exemplo, “chuta que é macumba”. Coisas que reforçam e essas coisas pequenas 

é que são consideradas intolerância, sendo que são só os sintomas. A doença realmente é 

o racismo religioso. Por isso racismo e não só intolerância. 

 E prossegue: 

 E o movimento negro evangélico tem a ver com isso porque a gente vive num Estado 

laico, constitucionalmente pelo menos. Então toda religião tem o direito de se manifestar, 

do mesmo jeito que os evangélicos se manifestam como nas marchas para Jesus, como os 

católicos nas procissões e no dia da padroeira do Brasil e dos santos padroeiros dos 

estados e das cidades, é a mesma coisa, precisa ser respeitado com relação às religiões de 

matriz africana que são as que sofrem com o racismo religioso, mais vividamente, aí o 

candomblé e a umbanda. E o movimento negro evangélico se posiciona contra isso porque 

independentemente de qualquer coisa é um direito de toda criatura, de todo cidadão, 

exercer e viver a fé que lhe apraz. É um direito, ponto. O movimento negro evangélico vai 

lutar pelo direito, então o direito de viver sua fé na sua plenitude precisa ser respeitado. 
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 Em seu discurso sobre “racismo religioso”, os atores negros evangélicos defendem 

a “justiça”, a “laicidade”, a liberdade religiosa, a isonomia e a igualdade de direitos, 

mencionam os Direitos Humanos e repudiam a “intolerância religiosa”, a “discriminação 

racial”, a “demonização” e os ataques e invasões de terreiros, o que qualificam como 

“crime” e “pecado”. Em geral, na justificação do “racismo religioso” como motivo de 

engajamento, os ativistas entrevistados articularam um léxico garantista e republicano em 

que o respeito à “laicidade”, enquanto princípio “justo”, aparece como o principal valor 

pelo qual se mobilizam. A única categoria de viés religioso foi o “pecado”, e ainda assim 

citado à sombra do termo “crime”. Trata-se, pois, de um “vocabulário de motivos” 

eminentemente secular (Mills, 2016)317. 

 Vale notar ainda que, ao definirem o “racismo religioso” como ocorrência de 

intolerância religiosa motivada por racismo ou como expressão do “racismo estrutural” e 

elegerem a laicidade como o valor primaz que os orienta nas lutas nessa matéria, os ativistas 

negros evangélicos opuseram diretamente laicidade versus racismo. Os entrevistados 

partem da experiência de discriminação e violência sofrida pelos cultos afro e projetam 

uma correlação direta entre os fatores religiosos e raciais. A decorrência lógica de sua 

argumentação é esquemática: quanto mais laico o país for, menos racista ele será; e quanto 

menos racista ele for, também mais laico será. Por isso é que em seus depoimentos o 

engajamento contra o “racismo religioso” sofrido pelos cultos afro apoia-se basicamente 

na defesa da laicidade. 

 

 
317 Conforme Charles Wright Mills, o modo como os atores justificam tipicamente suas ações, se explicam 

e dão razões de suas escolhas em determinadas situações, varia historicamente. Os motivos exprimem a 

antecipação das consequências da ação pelo ator. “Um motivo satisfatório ou adequado é aquele que satisfaz 

os questionadores de um ato ou programa, seja ele de outro qualquer ou do próprio ator. Como uma palavra, 

um motivo tende a ser, para um ator e para os outros membros da situação, uma resposta inquestionável às 

perguntas relacionados às condutas social e linguística” (Mills, 2016, p.13). 

Os motivos, ao passo que atendem o imperativo da justificativa, para si e para aos outros, das linhas de ação 

adotadas pelo agente, exercem uma função nomizadora que permite inteligibilidade das situações: “Os 

motivos atualmente utilizados na justificativa ou na crítica de um ato, definitivamente o vincula a situações, 

integra a ação de um homem com outro, e alinha as condutas com as normas” (ibidem, 2016, p.14). 
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3.4. Crítica e “profecia” na produção de si dos ativistas 

O que a participação dos ativistas negros evangélicos nas lutas contra o “racismo 

religioso” nos informa sobre esse ativismo do ponto de vista de sua constituição valorativa? 

Está baseada em quais valores? 

Até aqui vimos como os ativistas negros evangélicos atuam para “provar” que 

constituem um “movimento social” autenticamente antirracista e distinto dos atores 

evangélicos ligados à direita política e como a luta contra o “racismo religioso” faz parte 

desses processos de legitimação dos atores. Nesses processos, portanto, os ativistas 

constroem-se e legitimam-se como atores singulares e o fazem, em grande medida, pela 

capacidade de provarem que não são como “os outros evangélicos”, isto é, sua (auto)crítica 

aos pares religiosos é um elemento de mediação política e legitimação relevante. 

É preciso observar, ainda, que a postura política coletivamente adotada em público, 

por meio de notas e atos de protesto e demais posicionamentos, guarda coerência com as 

atitudes pessoais dos ativistas em suas rotinas de militância – fato válido para os 

evangélicos progressistas em geral. Esses indivíduos desempenham performances que 

visam encurtar as distâncias que os separam de seus pares não evangélicos, seja no 

movimento negro ou em outros segmentos. No autoflagelo público que apresentam, na 

consternação presente na maioria dos discursos, nos modos como se desculpam e na 

desqualificação de práticas, teologias e expoentes evangélicos conservadores, procuram 

esconjurar a vergonha e o estigma como se dissessem: “nós não somos como eles” (os 

evangélicos conservadores), “somos como vocês” (militantes progressistas não-

evangélicos, negros ou não). Desse modo, pretendem tornar-se confiáveis e palatáveis aos 

círculos progressistas, com os quais se identificam politicamente. De mais a mais endossam 

posições gerais da esquerda partidária e social e manifestam franca indulgência para com 

o sentimento anti-evangélico que possa se manifestar nestes redutos de “ilustração” e 

“radicalidade”. O “bom evangélico progressista” procura desempenhar políticas de boa 

vizinhança e respeitabilidade que lhe são requeridas em ambientes e em meio a grupos 

seculares. 

  Essa colocação pública viabiliza o movimento de legitimação-inserção-

visibilização dos atores abordados em seu desafio de inaugurar uma narrativa própria a 

respeito de si mesmo. Primeiro, com base em seu anseio de conformidade, os atores fazer-

se igual, produzindo e realçando afinidades com o movimento negro. A construção de uma 
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identidade coletiva distintiva, singular e reconhecida como legítima em público passa não 

só pela tarefa de fazer-se igual, produzindo e realçando afinidades com o movimento negro, 

mas também de fazer-se diferente dos evangélicos conservadores. Por isso, como mote que 

traduz seu antagonismo às elites políticas da direita evangélica, ecoa um sonoro “Eles não 

nos representam” pelas redes sociais e manifestações presenciais318; bem como outros 

discursos e práticas pelas quais os ativistas negros evangélicos se constroem em oposição 

“à igreja” – a sempre mencionada na terceira pessoa do singular. É por portarem 

características que “a igreja” não possui e por serem “conscientes”, “tolerantes”, 

“proféticos”, “militantes” e “progressistas” enquanto seus outros irmãos de fé não o são, 

que podem se apresentar como um outro tipo de evangélicos, habilitados para convivência 

democrática e interessados no bem comum. É por meio da crítica que enunciam uma 

alteridade e produzem-se como atores evangélicos antirracistas; singularizam-se, portanto 

(Arendt, 1989). A noção arendtiana de singularidade, mobilizada aqui, se refere a uma 

distinção instituída, uma alteridade construída pelo discurso e pela ação, uma enunciação 

de si em público como ente singular319 320. Sob a atual hegemonia das políticas de diferença 

como parâmetro de ativismo nos vários segmentos sociais (Pierucci, 1999), cada vez mais 

militar é criar/afirmar alteridades/identidades/singularidades. À vista disso, os atores 

 
318 https://ponte.org/somos-evangelicos-e-temos-vergonha-da-bancada-bolsonarista-eles-nao-nos-

representam/ 
319 Quem melhor anotou sobre o lugar da enunciação da diferença e produção de alteridade e singularidade 

na política foi Hannah Arendt, ao destacar o espaço público como uma pluralidade de singulares que se 

apresentam pela ação (práxis) e pelo discurso (lexis). O singular é um igual que é diferente, isto é, 

compartilha qualidades com os outros (no caso em questõa, o ator se iguala a outros grupos de ativismo 

negro ou com outros grupos de ativismo evangélico), mas que também carrega qualidades específicas 

(combina os pertencimentos racial e religioso de maneira particular): “Ser diferente não equivale a ser outro 

- ou seja, não equivale a possuir essa curiosa qualidade de “alteridade”, comum a tudo o que existe e que, 

para a filosofia medieval, é uma das quatro características básicas e universais que transcendem todas as 

qualidades particulares. A alteridade é, sem dúvida, aspecto importante da pluralidade; é a razão pela qual 

todas as nossas definições são distinções e o motivo pelo qual não podemos dizer o que uma coisa é sem 

distingui-la de outra. Em sua forma mais abstrata, a alteridade está presente somente na mera multiplicação 

de objetos inorgânicos, ao passo que toda vida orgânica já exibe variações e diferenças, inclusive entre 

indivíduos da mesma espécie. Só o homem, porém, é capaz de exprimir essa diferença e distinguir-se; só 

ele é capaz de comunicar a si próprio e não apenas comunicar alguma coisa - como sede, fome, afeto, 

hostilidade ou medo. No homem, a alteridade, que ele tem em comum com tudo o que existe, e a distinção, 

que ele partilha com tudo o que vive, tornam-se singularidade, e a pluralidade humana é a paradoxal 

pluralidade de seres singulares” (Arendt, 1989, p. 188-189). 

 
320 Em outro trecho a filósofa anota que a singularidade, ou “identidade” se quisermos, é polticiamente 

construída: “Essa distinção singular vem à tona no discurso e na ação. Através deles, os homens podem 

distinguir-se, ao invés de permanecerem apenas diferentes; a ação e o discurso são os modos pelos quais os 

seres humanos se manifestam uns aos outros, não como mero objetos físicos, mas enquanto homens” 

(Arendt, 1989, p. 189). 
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negros evangélicos buscam se legitimar num jogo de identificação e alteridade, crítica e 

mimese. 

Assim, para o propósito dessa dissertação, que é compreender como os atores negros 

evangélicos participam da problematização pública do racismo, é importante observar os 

sentidos de suas ações - os atores não se movem em um vácuo normativo; suas ações 

referem-se a crenças e valores e carregam consigo significados particulares. Um dos 

ângulos possíveis para essa consideração é o dos padrões argumentativos de crítica que os 

ativistas desempenham, mais especificamente a crítica endereçada “à igreja”, aos 

evangélicos conservadores. É possível, com base no exame desses discursos, depreender o 

conteúdo valorativo vertente às ações. Sobre quais valores e sentidos se apoiam suas 

operações de legitimação? 

Conforme observado em campo e confirmado em entrevistas e análise documental, o 

sentido da crítica que os ativistas efetuam é marcar uma alteridade que os distinga de seus 

pares religiosos, legitime-os diante do movimento negro e atenda à autossatisfação de suas 

exigências éticas e religiosas e um valor religioso relevante nessas operações é o da 

“profecia”. 

Dentre as críticas, a mais recorrente é de que “a igreja” é omissa/conivente com o 

racismo, isto é, não é antirracista como deveria ser, não envida os esforços pela mudança 

social. “A Igreja” deveria oferecer estudos bíblicos voltados para o combate às opressões 

raciais, sexuais, de gênero e de classe; promover hierarquias eclesiásticas mais 

representativas com mulheres e negros no clero; seus pastores deveriam pregar sermões 

engajados e críticos, orientados por teologia progressistas (teologia negra, teologia da 

missão integral, teologia feminista, teologia da libertação) que despertassem a 

consciência cidadã dos crentes e os levassem ao compromisso social; e, por fim, “a Igreja” 

deveria “se posicionar” diante das mazelas do mundo e a cada controvérsia, seja nos 

sermões, seja por meio de notas oficiais de repúdio a episódios, por exemplo, de violência 

policial contra jovens negros. A hinódia também deveria apresentar letras mais críticas e 

que representassem realidades do sofrimento dos oprimidos. “A Igreja” deveria, portanto, 

assumir uma posição política em defesa da “justiça” – sua omissão atual é, também, uma 

posição, só que a favor dos opressores. Esse é o quadro que organiza o mundo pela vista 

dos ativistas. 
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“Deveria”, o refrão do parágrafo acima, não é aleatório; há um dever ser fundamental 

que orienta esse ativismo, aliás, todos os ativismos. A normatividade apresentada, porém, 

quando contrariada pela “omissão” de certos agentes, produz, inevitavelmente, culpa e 

mérito. O mérito é dos ativistas, que se creem cumpridores do mandato de Jesus e viventes 

do Evangelho; a culpa e a reprovação pertencem àqueles que ignoram a missão de 

promoção da justiça social, valor evangélico primaz segundo os ativistas. 

Exemplo de crítica, contumaz, diga-se de passagem, são os textos do “Afrocrente”, 

Jackson Augusto. Em tom acusatório “a igreja” é caracterizada, por sua omissão, como 

agente fundamental do mal e da injustiça sofridos pelos negros: 

A igreja não pode dizer que vidas negras importam se ela nunca 

valorizou e reconheceu seu papel na construção do racismo 

brasileiro. Uma igreja que nunca se posicionou oficialmente sobre 

o seu lugar na escravização do povo negro – que é uma das 

maiores violências da humanidade – é uma igreja que não vai 

conseguir enxergar o racismo no cotidiano, na sua estrutura, nos 

seus projetos legislativos como o pacote anti-crime, a redução da 

maioridade penal, a tentativa de realizar o ENEM, mesmo em 

meio a uma pandemia, onde os mais atingidos são os negros. 

(...) 

Olhando para essa igreja brasileira vemos que ela não serve para 

consolar as mães negras que choram as mortes de seus filhos, essa 

igreja não se importa com as vidas dos nosso primos, dos nossos 

filhos, dos nossos sobrinhos, dos nosso pais, das nossas tias, das 

nossas famílias. A igreja que elegeu Bolsonaro, pode até está 

falando sobre racismo neste últimos dias, mas elegeu um 

governador que afirmou: “A polícia vai fazer o correto: vai mirar 

na cabecinha e… fogo!”. Quem matou João Pedro e George Floyd 

foi cada pastor que, diante de sua igreja branca e de classe média, 

passou anos no púlpito demonizando as políticas de ações 

afirmativas, fugindo do debate racial dentro da igreja, apoiando 

explicitamente presidentes com falas extremamente racistas. O 

evangelho mais branco que a neve que chegou no Brasil pode ser 

hegemônico, mas não tem um compromisso com a radicalidade 

da luta pela libertação dos Oprimidos (Marco Zero Conteúdo, 

01/06/2020). 

Fora dos textos e notas, as principais críticas dos ativistas “à igreja” também foram 

anotadas em entrevistas que realizei como a de Davi, que afirma: 

Um dos pontos que eu observo é o distanciamento da teoria e da prática sobre o que é o 

Evangelho de Jesus, não é? Sobre o fundamento do amor… e a valorização dos dogmas 

e doutrina em relação ao que é essencial de ser vivido e como você olhar o próximo… a 

aproximação fundamentalista da política. Tudo que a gente faz é político, mas tô falando 
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da política partidária e as concessões que o grupo evangélico no Brasil tem topado 

participar, sabe? 

Também tem a demonização que se dá para as pessoas que são militantes, ativistas dentro 

da igreja. Existe muito medo de que membros de igrejas estejam envolvidos em questões 

de movimentos sociais e garantia de direitos, tem vários vídeos de uns anos para cá 

tentando demonizar e dizer que essas pessoas não são cristãs. E isso como experiência 

pessoal é uma das piores coisas que se tem do que é chamado “igreja”. 

 

O fundamentalismo e o toma-lá-dá-cá em prejuízo dos preceitos cristãos originais 

como o “amor ao próximo” e a intolerante perseguição a irmãos militantes de orientação 

progressista são apontados como os principais defeitos - uma soma que, como destacado 

em passagens anteriores dessa pesquisa, torna difícil a própria permanência de ativistas 

nas igrejas senão como trincheira de luta. A igreja se oporia a um modo de vida 

genuinamente cristão, tal como consideram os ativistas, ou seja, o que a igreja é se define 

justamente por aquilo que não é e deveria ser: uma comunidade que deduza uma política 

progressista de sua ética religiosa. Essa a percepção de que há coisas que a igreja deveria 

fazer e não faz se aclara melhor quando o entrevistado critica a tal “omissão”: 

Eu me recordo do texto de Martin Luther King Jr quando ele escreve a Carta de 

Birmingham321, escreve às igrejas brancas e dizendo que o “ainda não” é mais doloroso 

que a perversidade da ação do grupo racista da Ku Klux Klan. E aí eu sempre me pego 

pensando nessas questões de omissão. “Eu não vou dizer, eu não vou me levantar contra 

uma cultura machista, uma cultura de estupro, uma cultura lgbtfóbica e que dá permissão 

para que pessoas trans no Brasil sejam violentadas fisicamente, verbalmente e 

simbolicamente… quando a igreja não ecoa essa violência ela é omissa no sentido de 

não denunciar o pecado. E não só uma denúncia, que a sociedade espera, mas também 

tem a omissão de não ensinar aquilo que é correto, pedagogicamente se deixa uma nuvem 

de dúvidas relacionadas a questão de violência a grupos, a gêneros, a raça. 

 

Além de não denunciar publicamente as violações de direitos humanos e as 

injustiças sociais todas, a igreja não forma a opinião de seus membros para uma prática 

cidadã e justa - ou pior, os forma sob o arreio do fundamentalismo. A crítica à omissão é 

reiterada em diversas entrevistas colhidas durante a pesquisa, como a de Maria a seguir: 

 

Acho que as grandes críticas que a gente tem estão relacionadas a questão da omissão 

diante da percepção que se tem do racismo, de casos do racismo como crime. Então 

quando acontece racismo na categoria de crime e existe uma postura institucional de 

omissão diante do fato… essa é uma crítica forte que a gente tem. A omissão no sentido 

 
321 Carta que Martin Luther King escreve aos cristãos em Abril de 1963, quando se encontrava preso em 

Birmingham: http://www.reparacao.salvador.ba.gov.br/index.php/noticias/822-sp-1745380961 
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que Lélia González traz do silenciamento diante da cultura de democracia racial, o não 

posicionamento diante da discriminação racial como prática do cotidiano, já 

naturalizada. Acho que tem esse tom de a igreja nunca se posicionar, nunca falar sobre 

isso numa perspectiva de mudança cultural. Eu acho que são esses campos em que a 

denúncia opera: na parte do crime e na parte da mudança de cultura. não existe nenhum 

esforço intencional explícito por parte das comunidades de fé em geral, inclusive as 

progressistas. 

 

Quando indagada sobre o quê a igreja poderia/deveria fazer, a ativista pontua: 

 

Acho que é política em termos de agenda, de práticas que provoquem uma mudança 

cultural local e também influencie numa mudança sistêmica, comunitária, dentro da 

cidade, enfim… uma conscientização. Então mesmo que algumas igrejas se posicionem 

contrariamente ao racismo, elas não apresentam uma política interna, por exemplo, 

dentro de sua agenda de cultos, da sua proposta político-pedagógica, dentro dos seus 

princípios, confissões de fé, documentos etc. Não existe nenhum tipo de agenda de ações 

que provoquem mudanças de médio e longo prazo. 

 

Basicamente o que falta “à igreja”, em seu descaminho desobediente ao Evangelho, é 

ter uma atitude “profética”. No texto bíblico o ofício dos profetas era o de transmitir ao 

povo mensagens divinas. No pentecostalismo, “profecia” denomina um dom espiritual; o 

“profeta do Senhor” é um crente que, em um momento de inspiração, “tomado pelo 

Espírito Santo”, recebe um “recado da parte de Deus” e o “entrega” para um outro irmão, 

por vezes em performances que mesclam expressões corporais especiais e glossolalia. Os 

“recados” muitas vezes são “respostas de oração” para um indivíduo e dizem respeito à 

sua vida e seus dilemas particulares e quase sempre contém promessas de bênçãos ao 

sujeito. Também ocorrem, mais raramente, profecias direcionadas à nave da 

igreja/comunidade. No pentecostalismo, vigora uma versão divinatória/relevacional da 

profecia; a profecia como oráculo.322 

Um outro modo de articular a categoria teológica seria a profecia como projeto, que 

se observa com frequência em cultos neopentecostais e manifestações públicas da direita 

evangélica. Durante o chamado “ato profético”, um pastor mobiliza os fiéis em uma 

oração e declaração coletiva de um desejo coletivo: “Nós profetizamos”, “nós 

declaramos”, “nós determinamos”. Há a crença de que um comando323 coletivo feito com 

 
322 Ver mais em “O profeta, a palavra e a circulação do carisma pentecostal” (2011), de Roberta Bivar 

Carneiro Campos, na Revista de Antropologia (USP), v. 54 n º 2, p.1013-1049. 

 
323 Agradeço a Ronaldo Almeida pela preciosa observação a respeito do “comando” articulado nesses usos 

da profecia. 
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fé e em público produzirá efeitos práticos sobre a realidade à maneira de um 

“comportamento ritual” (Evans-Pritchard, 1976). Esse uso da profecia oferece programas 

de ação, bandeiras e horizontes de engajamento político, a exemplo dos “atos proféticos” 

promovidos pelo pastor Silas Malafaia, em Brasília, ou pelo pastor Lucinho, em Israel, 

ambos contra a corrupção.324 325 326 A “defesa da família contra o Estado ateu”327 também 

é um tema, inclusive em articulações ecumênicas da direita cristã, isto é, reunindo 

evangélicos e católicos conservadores328. 

Já na tradição cristã progressista - incluídos aqui católicos e protestantes - a noção de 

“profecia” designa muito mais uma atitude; a profecia como crítica. No Antigo 

Testamento os profetas exortavam o povo e os reis quando incorriam em pecados como 

idolatria ou descumpriam mandamentos rituais, mas também quando cometiam 

iniquidades e injustiças de ordem social e econômica. Anunciavam, assim, o juízo, e às 

vezes o castigo, de Deus, embora também revelassem as promessas benignas de Yaweh 

para o povo, predizendo, por exemplo, vitórias em guerras, superação de cativeiros e 

mudanças climáticas favoráveis à agricultura. O caráter preditivo é um traço da profecia, 

portanto, mas referia-se aos destinos coletivos e às realidades sociais de cada época. Por 

isso, os cristãos progressistas ressaltam, no antigo profetismo hebraico, os exemplos de 

profetas que condenavam a exploração dos pobres e criticavam corajosamente os 

poderosos, além de anunciar tempos de paz e justiça ao “povo de Deus”. Essa atitude 

crítica, pautada pelo exercício da denúncia e pregação dos padrões morais de Deus para 

a sociedade  e promoção da esperança para os desvalidos é adotada como modelo de ação 

pelos cristãos progressistas na crítica que efetuam ao capitalismo, às desigualdades e a 

todas as opressões e opressores. Para eles, então, o profeta se torna um arquétipo. Daí que 

o uso arquetípico da categoria lhes permite tomá-la como qualidade para adjetivação de 

práticas, atitudes, comportamentos e discursos - “profético”. Essa emulação do profético 

confere a eles a legitimidade teológica, a base bíblica e, assim, a autoridade necessária 

para endereçar uma mensagem “à Igreja”, cuja falta maior seria justamente sua postura 

apática, omissa, anti-profética diante das realidades de injustiça e opressão. “A igreja não 

 
324 https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160326_malafaia_entrevista_rs_if 
325 https://noticias.gospelmais.com.br/ato-profetico-livrar-brasil-corrupcao-malafaia-81966.html 
326 https://jmnoticia.com.br/pastor-lucinho-faz-ato-profetico-no-rio-jordao-contra-lepra-da-corrupcao-no-

brasil/ 
327 http://www.mir12.com.br/br/2019/conferencias/portoseguro/destaques/1236-ato-profetico-um-novo-

comeco-para-as-familias 
328 https://misericordia.com.br/ato-profetico-em-defesa-da-patria-familia-e-religiao/ 
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tem o direito de ficar calada... Marielle foi uma profetisa do nosso tempo porque ela 

denunciou” - assevera o pastor Henrique Vieira329, denotando o caráter 

crítico/denunciativo da profecia e a expectativa de sua prática “pela igreja”. 

O uso do adjetivo profético é notável em posts de ativistas negros evangélicos, 

sobretudo lideranças330 331 332 333 334 335 336 337 338 339, assim como por grupos 

organizados340 341 342, às  vezes até com referências ao pastor Martin Luther King Jr., um 

exemplo de “profeta”343 344. Não que o termo também não esteja sob disputa. Em Abril 

de 2020, o então ministro da Justiça e Segurança Pública e pastor presbiteriano, André 

Mendonça, se declarou ao presidente Jair Bolsonaro: “Presidente, o senhor tem sido, há 

30 anos, um profeta no combate à criminalidade”345 346. O entusiasmo da antonomásia 

soou como grave despautério e foi enquadrado pelo teólogo e ativista negro evangélico, 

Ronilso Pacheco - seu texto simula uma carta escrita pelos profetas do Antigo Testamento 

em protesto contra o uso doloso do título “profeta” para se referir a Bolsonaro, já que o 

termo se aplicaria apenas àqueles que se inscrevem numa linhagem política de defesa dos 

direitos humanos e da justiça social: 

NOTA DE REPÚDIO DOS PROFETAS DO ANTIGO 

TESTAMENTO AO SR. MINISTRO DA JUSTIÇA (QUE 

CHAMOU BOLSONARO DE PROFETA) 

Excelentíssimo senhor, agora Ministro da Justiça, André 

Mendonça, nós, profetas que atuamos fielmente e com 

 
329 https://www.facebook.com/MidiaNINJA/videos/1104604766364334 
330 https://www.facebook.com/jackson.augusto.315/posts/1504986812938440 
331 https://www.facebook.com/jackson.augusto.315/posts/1124240067679785 
332 https://www.facebook.com/marcodavi.oliveira/posts/10209964754546367 
333 https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/826172607498114 

 
334 https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/761579370624105 
335 https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/1677484325700267 

 
336 https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/1354562107992492 
337 https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/2070344569747572 
338 https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/1287678714680832 
339 https://www.facebook.com/coletivoesperancar/photos/a.1713413625544245/1885593194992953/ 
340 https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/979518342218231 
341 https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorecife/posts/2022809441368074 
342 https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/1140965886073475 
343 https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/378139862356085 
344 https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/2137139403068088 
345 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/novo-ministro-chama-bolsonaro-de-profeta-e-promete-

mais-operacoes-da-pf.shtml 
346 https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/04/30/mendonca-chama-bolsonaro-de-profeta-e-se-diz-

lider-servo.ghtml 

https://www.facebook.com/jackson.augusto.315/posts/1504986812938440
https://www.facebook.com/jackson.augusto.315/posts/1124240067679785
https://www.facebook.com/marcodavi.oliveira/posts/10209964754546367
https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/826172607498114
https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/761579370624105
https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/1677484325700267
https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/1354562107992492
https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/2070344569747572
https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/1287678714680832
https://www.facebook.com/coletivoesperancar/photos/a.1713413625544245/1885593194992953/
https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/979518342218231
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compromisso com Deus no Antigo Testamento, viemos, por meio 

desta nota, REPUDIAR VEEMENTEMENTE o seu uso indevido 

de nosso título. 

(...) 

Por tudo isto, nós, PROFETAS DO ANTIGO TESTAMENTO, 

exigimos que o agora ministro se retrate deste vergonhoso 

pronunciamento. Declaramos: Bolsonaro não é profeta, ele não 

tem honra, caráter e compromisso com a justiça de Deus para ser 

um. Conosco está Martin Luther King, Doroth Stang, Chico 

Mendes, Abdias do Nascimento, Cornel West, Mãe Beata, Zilda 

Arns, Oscar Romero, Nelson Mandela, Marielle Franco347. 

Entende a diferença? Para nós, Bolsonaro, seus filhos e os 

pastores que o seguem são ladrões, víboras e traidores da do 

chamado de Deus à justiça. Assim diz o Senhor. Sem mais. 

Assinam: Samuel; Elias; Eliseu; Natan; Isaías; Jeremias; 

Ezequiel; Daniel; Joel; Amós; Miquéias; Naum; Habacuque; 

Sofonias; Zacarias; Malaquias.348 

Igualmente elucidativa é a aplicação do termo pelo MNE a si mesmo para designar 

sua missão como uma “manifestação profética”, o que significa opor-se, de pronto, ao 

“pecado estrutural do racismo” e a uma sociedade “opressiva”, assumindo uma atitude 

pautada por valores de “justiça” e “igualdade”: 

O Movimento Negro Evangélico tem a missão de ser uma manifestação profética de 

irmãos e irmãs negras(os) evangélicas(os) que reconheça o pecado estrutural do 

racismo, resolvendo assim se levantar contra uma sociedade que historicamente oprime 

a população negra. Queremos também ver a justiça e igualdade porque servimos a um 

Deus trino. Na Trindade não há acepção. O Pai glorifica o Filho, o Filho exalta ao 

Espírito e o Espírito dignifica ao Pai.349 

 Questionada sobre o significado do termo profético, Maria (MNE/PE) confirma 

se tratar especialmente de uma postura de denúncia das injustiças e que é assumida 

sempre em público, posto que confronta os poderosos, mas também alerta e inspira “o 

povo”: 

Essa coisa do profético, profecia eu identifiquei isso lá na Escola de Fé e Política em 

Recife (PE), Martin Luther King Jr etc… mas a Escola é mais católica, mais ligada à 

teologia da libertação. Essa coisa do profético tem a ver com essa postura e dimensão 

 
347 Destaque-se que Ronilso designa como “profetas” figuras nem todas cristãs, muito menos evangélicas, 

mas reconhecidamente atuantes em causas públicas de apelo social. 
348 https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/2905554896226531 
349 https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/1140965886073475 

https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/2905554896226531
https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/1140965886073475
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diante das injustiças sociais. Então, vem a ser o compromisso social da igreja com a 

pauta das mudanças sociais, da promoção do reino de Deus. Tem até uma disciplina da 

Escola de Fé e Política que tem a ver com isso, “os profetas e a Bíblia”. A proposta do 

módulo é justamente identificar o profético nas escrituras e no sentido do profeta que vê 

e fala do que acontece diante do povo, no meio do povo. Então essa dimensão profética 

do movimento é sobre isso: ver e falar sobre, denunciar. E não só denunciar, mas apontar 

o caminho do arrependimento, o caminho da mudança, fazer o correto, como se voltar 

para Deus. Dentro do movimento negro eu percebo uma influência mais da teologia 

negra norte-americana e é interessante que ela também sofreu forte influência da 

perspectiva freireana, crítica - que também está na teologia da libertação. Então 

recebemos a mesma base epistemológica, crítica sendo que veio da teologia afro-

americana. 

 

 Efetivamente, os ativistas negros evangélicos se veem interpelados pelo racismo 

enquanto pessoas negras e enquanto cidadãos filiados a um ideário progressista, mas 

também se sentem interpelados enquanto cristãos. O protagonismo público de 

evangélicos conservadores dá aos ativistas um maior senso de urgência, premidos a 

desfazer os estigmas que herdam, a evitar que todos os evangélicos sejam contados entre 

os fundamentalistas que desonram a tradição religiosa que reivindicam, assim como 

reparar os seus malfeitos, desautorizá-los publicamente e darem consequências políticas 

à fé que professam levantando-se, como cristãos “de verdade”, contra todas as mazelas e 

injustiças sociais. Ser fiel ao Evangelho “da justiça” combatendo pelo antirracismo e 

esconjurar a vergonha pelos irmãos conservadores são objetivos que orientam os ativistas 

– sem considerar essa economia de sentidos seu ativismo torna-se opaco e naturalizado. 

Mais adequado, portanto, é observar que seu engajamento configura um “modo de vida” 

idealmente universalizável (Weber, 2015) e que se dá a partir de um forte senso de 

responsabilidade com motivações religiosas - este senso tem por amparo simbólico, 

teológico e normativo o valor da profecia, operacionalizado nas ações sociais por meio 

de uma emulação do profético350 – e que a postura de denúncia que assumem tem, para 

 
350 Tanto a profecia ética quanto a profecia exemplar têm, para Weber, o efeito de sistematizar numa 

mensagem ou “doutrina” uma série de preceitos de visão de mundo e conduta pessoal a que outros são 

conclamados a aderir e a se submeter. Essa sistematização “homogênea” anuncia, portanto, um “modo de 

viver” que, no caso dos ativistas negros evangélicos, consiste em “se posicionar” e reprovar ostensiva e 

publicamente as “opressões” e “injustiças” sociais, sobretudo o racismo: 

“Mas, tenha a profecia um caráter mais ético ou mais exemplar, a revelação profética significa sempre - e 

isto é o que todas têm em comum -, primeiro para o próprio profeta e, em seguida, para seus acólitos: uma 

visão homogênea da vida, considerando-se esta conscientemente de um ponto de vista que lhe atribui um 

sentido homogêneo. A vida e o mundo, os acontecimentos sociais e os cósmicos, têm para o profeta 

determinado “sentido”, sistematicamente homogêneo, e o comportamento dos homens, para lhes trazer 

salvação, tem de se orientar por ele e, sobre esta base, assumir uma forma coerente e plena de significado. 

A estrutura desse “sentido” pode ser muito diversa e agregar numa unidade motivos que parecem 
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eles, inspiração bíblica, e significa atender a um sentimento de dever. Trata-se, pois, de 

processos coletivos de autorresponsabilização política. 

 

 

3.5. Conclusões provisórias 

Os atores do ativismo negro evangélico almejam construir uma “igreja antirracista”. 

Entretanto, sua incidência em comunidades religiosas sempre foi diminuta já que o acesso 

institucional às igrejas é praticamente bloqueado pelas autoridades pastorais – como 

abordado em outra seção da dissertação. Após toparem com portas tão estreitas, nossos 

atores sacudiram a poeira dos pés, viraram o disco e mudaram o foco: projetaram-se rumo 

às arenas da sociedade civil organizada e aos espaços participativos em instituições 

públicas. No caso do MNE/PE, o Conselho Municipal de Promoção de Políticas de 

Igualdade Racial de Recife/PE; no caso do MNE/RJ, a Comissão Municipal de Combate à 

Intolerância Religiosa. Conforme aferido, essa projeção e atuação político-institucional 

também ocupa o horizonte estratégico de outros grupos país afora. 

 Nessa travessia, articulam um repertório mais ou menos variado, com diferentes 

graus de visibilidade pública, função e propósito. Com viés comunitário, predominam os 

acolhimentos, cultos, mesas de debate, seminários, fóruns, cursos de teologia negra e lives. 

São ações que visam socializar os evangélicos negros, agrupá-los, organizá-los e lhes 

oferecer uma experiência associativa e pedagógica e amparam-se no valor do “estar junto”, 

entre iguais, consolidando identidades individuais e coletivas. 

 Já nas situações de interação ampliada, os atores assumem posturas mais 

reivindicatórias e combativas: é o valor do “se posicionar”, expresso nas redes sociais com 

notas de repúdio; o “fazer alguma coisa” que exprima indignação e a denúncia eficaz do 

racismo, seja como crime ou pecado, por meio de intervenções artísticas, atos de protesto 

e rodas de conversa em espaços públicos. Em paralelo às ações propriamente autorais, os 

atores participam das principais agendas gerais do movimento negro como campanhas em 

 
logicamente heterogêneos, pois o que domina toda a concepção não é, em primeiro lugar, a consequência 

lógica, mas as valorações práticas. Significa sempre, só que em graus diversos e com êxito diferente, uma 

tentativa de sistematização de todas as manifestações da vida, portanto, de coordenação do comportamento 

prático num modo de viver, qualquer que seja a forma que este adote em cada caso concreto” (Weber, 2015, 

p.310). 
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redes sociais, passeatas, abaixo-assinados e afins. Por fim, se observa uma residual 

incidência em igrejas, por meio do apoio a iniciativas antirracistas eclesiásticas. 

Também observamos que diante do protagonismo público do ativismo político 

evangélico conservador, os atores negros evangélicos encontram dificuldades de 

legitimação e reconhecimento. Por isso têm desenvolvido uma trajetória coletiva eivada de 

provas e performances, pela qual, pouco a pouco, enceleiram um capital próprio dos 

grupos, superando a necessidade de transferência/empréstimo da credibilidade individual 

de seus militantes, às vezes já reconhecidos e integrados no circuito do ativismo negro não-

evangélico. 

No caso do MNE/PE, em particular, uma janela de oportunidade se abriu a partir de um 

distúrbio específico e uma arena local, conforme analisado. Na cena observada, os ativistas 

puderam comprovar seu progressismo político e seu compromisso antirracista – quanto 

mais críticos aos “fundamentalistas” e quanto mais aliados dos cultos afro, isto é, quanto 

mais capazes de relativizar seu pertencimento religioso em função de sua identidade racial 

e seu antirracismo, tanto mais obtiveram, e obtêm, o assenso das entidades do movimento 

negro. À parte sua especificidade, a cena nos confirmou uma atitude verificada em todos 

os demais grupos negros evangélicos do país: o alinhamento com o frame “racismo 

religioso”, a solidariedade às comunidades de cultos afro, com quem se dispõem a firmar 

alianças contra o “fundamentalismo evangélico”. Efetivamente, a construção do “racismo 

religioso” como problema público convocou os atores negros evangélicos a uma 

funcionalidade estratégica particular e intransferível, abrindo-lhes espaços em público que 

somente eles poderiam ocupar. Em tais circunstâncias os atores mantêm uma relação de 

cooperação com as entidades negras estabelecidas, obtendo, porém, uma inserção 

subordinada no movimento negro, dadas as assimetrias de legitimidade e visibilidade e 

recursos que o caracterizam. 

 Em resumo, se verificou que a aquisição do status de “movimento social” legítimo 

pelos atores negros evangélicos esteve diretamente condicionada por sua capacidade de 

flexibilizar a ativação de marcadores religiosos, relativizar suas prioridades de agenda e 

programa, aderir aos enquadramentos-mestres do movimento negro, defender lealmente os 

cultos afro dos ataques de “racismo religioso” e criticar os evangélicos conservadores por 

suas atitudes intolerantes e discriminatórias, mas também por sua “omissão” ante às 

injustiças. Em todos estes momentos, de crítica ou solidariedade, os ativistas estão 
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produzindo-se, enunciando publicamente sua singularidade e, conforme seus valores 

religiosos, emulando uma atitude “profética” pela qual atendem a um impulso moral de 

autorresponsabilização política. 
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 4. O ativismo negro evangélico e as igrejas 

  

4.1. Introdução – proximidade e desconfiança 

 Em julho de 2019 ocorreu o congresso da Juventude Batista Brasileira (JBB), órgão 

ligado à Convenção Batista Brasileira (CBB) – a maior federação de igrejas batistas do 

Brasil, voluntariamente filiadas351. O evento ocorreu na Igreja Batista Atitude352, na zona 

oeste carioca; templo frequentado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro. Sob o tema 

“Fé, Esperança e Amor”, a programação do encontro debateu temas públicos diversos, 

como direitos das mulheres, aborto, engajamento social e político da juventude e 

racismo353 354. Quanto a esse último assunto, porém, instalou-se grande controvérsia 

quando dois oradores convidados foram desconvidados. O episódio do “desconvite” 

desencadeou uma série de reações em público, envolvendo instituições, movimentos 

sociais, mídias sociais, grupos paraeclesiásticos e grande imprensa. 

 Por isso o desconvite pode ser tomado como um distúrbio (trouble) gerador de uma 

situação problemática, a partir da qual se desencadearam processos de interação pública 

entre os atores (Cefaï, 2017). Objetiva-se, aqui, compreender como os atores evangélicos 

progressistas engajados na situação, especialmente os ativistas do movimento negro 

evangélico, experimentaram coletivamente momentos de indagação e problematização 

do desconvite e como incorporaram a categoria “racismo” para problematizar o e reagir 

publicamente ao desconvite. Tratar-se-á, igualmente, das justificações dos que efetuaram 

o desconvite (ibidem, 2017). 

 
351 http://www.convencaobatista.com.br/siteNovo/index.php 
352 https://igrejabatistaatitude.com.br/#/ 
353 http://www.juventudebatista.com.br/ 
354 https://www.despertar19.com.br/ 

 

http://www.convencaobatista.com.br/siteNovo/index.php
https://igrejabatistaatitude.com.br/#/
http://www.juventudebatista.com.br/
https://www.despertar19.com.br/
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 Procederemos, assim, à reconstrução da cena355 (Cefaï, 2017), observando os 

enquadramentos adotados pelos atores ao longo do processo interativo356, por meio dos 

quais poderemos acessar e compreender suas experiências. Partiremos do pressuposto de 

que, ao proporem um enquadramento, os atores visam responder à pergunta: “o que está 

acontecendo aqui?”. Sua anotação nos permite, então, entender como cada parte define a 

situação, além de considerar a interação em sua dimensão interpretativa, como instância 

de produção e intercâmbio de significados (Benford & Snow, 2000; Blumer, 2013; Cefaï, 

2009; Gamson, 1992; Mendonça & Simões, 2012; Tarrow, 2011). 

 Com a reconstrução dessa cena pública e o aporte de entrevistas, este capítulo 

apresentará, em suas últimas seções, dados a respeito da relação entre os atores negros 

evangélicos e as igrejas. 

 

4.2. Cena 2: O convite e o desconvite 

 No dia 07 de junho, na página no Facebook, o perfil da JBB publicou, de forma 

entusiástica, o convite para a mesa “Descolonizando o olhar: o racismo atinge a 

igreja?”: 

 
355 O valor heurístico da noção de “cena” nos permite pôr à luz a atuação e os discursos, as categorias e o 

jogo desempenhado pelos atores ao longo do tempo de duração da sequência interativa; e não em suspenso, 

mas como ações situadas. Conforme Cefaï: “Aliás, é possível prolongar o ensinamento de Joseph Gusfield. 

Quem fala de cenas públicas deve entender a expressão no sentido dramatúrgico e retórico: atores realizam 

operações de dramatização, de argumentação, de narração, com objetivos de expressão, persuasão, 

sedução, que transportam seus auditórios para campos de experiência e para universos de discursos. É 

preciso, porém, ir além dessa tipificação de gêneros e estratégias de publicização que parte do modelo da 

arte teatral e oratória e recuperar arranjos institucionais e seus dispositivos de ação e de enunciação” 

(Cefaï, 2017, p.135). 

 
356 A noção de “enquadramento”, framing, será útil para designar as operações dos agentes enquanto 

definem as situações, adotando ângulos de leitura, recorrendo a determinadas categorias, palavras de ordem 

e afins na construção de seus argumentos de luta, bem como para apreensão dos sentidos mais íntimos de 

experiência da situação pelos agentes. 

Por “enquadramento”, compreendem-se “quadros interpretativos que simplificam e condensam o ‘mundo 

exterior’, destacando, codificando e selecionando objetos, situações, acontecimentos, experiências e 

sequências de ações. Recorrendo à produção de frames, os movimentos sociais reduziriam a complexidade 

social a níveis manejáveis pelo indivíduo comum, sinalizando a injustiça de uma dada situação, vinculando-

a a símbolos e apresentando-a como um problema que requer mobilização” (Alonso, 2009, p.78). 

O uso do conceito nesse capítulo não se restinge à “análise de conteúdo”, pelo contrário, busco integrar a 

abordagem de conteúdo à “microanálise pragmática” das “situações”, ligando as categorias aos contextos 

de produção de significados e às condições de circulação das categorias. Tais diferentes operacionalizações 

analíticas do conceito não se excluem, mas se complementam (Mendonça & Simões, 2012).  
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 “De Luther King para cá, Deus continua escolhendo mulheres e homens que são 

pontos focais para enxergarmos melhor como o estigma racial pelo que foi vivido no 

passado reflete ainda hoje. 

 Dois deles estarão com a gente: Fabíola Oliveira (integrante do programa 

reconstrução político-racial de juventudes em situação de vulnerabilidade social Odarah 

Cultura e Missão) e o pastor Marco Davi Oliveira, líder do Movimento Negro Evangélico 

do Brasil. 

 Nessa Jornada de Conteúdo, falaremos sobre racismo na igreja ("e isso existe? 

Tem até um negro que toca bateria no louvor!"), papo mediado pelo querido Ronan Lima. 

 A gente não gosta de bordões sensacionalistas mas TÁ IMPERDÍVEL!  

Se inscreve e vem despertar!”357 

Fabíola Oliveira, 34, pedagoga, é evangélica, coordena a Odarah Cultura e 

Missão, organização social de afroempreendedorismo, e atua na promoção de direitos da 

juventude, no Rio de Janeiro. Marco Davi de Oliveira é uma velha liderança do 

Movimento Negro Evangélico (MNE), grupo legatário de experiências antirracistas 

evangélicas anteriores, como a Aliança de Negros e Negras Evangélicos do Brasil 

(ANNEB), dentre outras. Davi é pastor da Nossa Igreja Brasileira, comunidade batista 

carioca, coordena um programa de formação em estudos bíblicos e questão racial, o 

Discipulado Justiça e Reconciliação (DJR), e é autor de vários livros que articulam fé e 

questão racial. Ambos são amigos, se conhecem e colaboram frequentemente no contexto 

do movimento negro evangélico brasileiro e noutras iniciativas evangélicas de promoção 

dos Direitos Humanos e de oposição a lideranças evangélicas conservadoras. Após o 

animado convite apresentado acima, veio o polêmico desconvite dos oradores. 

O primeiro ato dessa cena começa com outra personagem. Eduardo Baldaci, 

pastor brasileiro batista em Orlando (EUA). Em sua timeline no Facebook o clérigo 

ostenta grande quantidade de posts apologéticos, notícias da visita da ministra Damares 

Alves aos EUA, links sobre a ida do homem à lua, missão Apollo, relatos de cientistas 

cristãos e fotos com Magno Malta358. O pastor se define nas redes sociais como “pai, 

marido, filho, sobrinho, líder, pastor batista e astrônomo amador criacionista”, além de 

presidente fundador da “S.P.A.C.E – Sociedade para o Progresso da Astronomia, 

 
357 https://www.facebook.com/somosjbb/photos/a.695772647111345/2453573201331272/ 
358 https://www.facebook.com/eduardobaldaci 
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Cidadania e Educação”359. Foi do pastor o post que deflagrou uma sequência de interações 

conflituosas, cujo resultado foi desconvite aos dois oradores e uma série de reações: 

 As notícias que recebo vindas do "Brasil Batista" estão cada vez Piores. Sou contra 

o racismo, disto não haja dúvida. Acho que o assunto deva ser debatido? Com certeza! 

 Mas quem são as pessoas que estão sendo convidadas? 

 Fabíola Oliveira - A Cristã do ecumenismo entre evangelho e macumba. 

 https://www.huffpostbrasil.com/.../fabiola-oliveira-a.../ 

 Marcos Davi - Aparece na Lista de defesa do PT, que inclui nomes como Ariovaldo 

Ramos e Ed Rene... http://defesa-hetero.blogspot.com/.../traidores-do... 

 POVO DA MISSÃO INTEGRAL DA IGREJA - OU SEJA, PT ! 

 Seminários Liberais, gerando teólogos liberais, gerando pastores socialistas, 

gerando igrejas doentes...360 

 O texto cita a entrevista de Fabíola ao Huffpost361, em que a militante diz haver 

pertencido ao candomblé no passado, pondo sob suspeição a integridade da sua identidade 

evangélica, critica o “ecumenismo”, associa o pastor Marco Davi ao “PT”, à “missão 

integral”, ao liberalismo teológico e ao socialismo. 

As imagens abaixo circularam amplamente pelos grupos de What’s App do MNE. 

São prints da postagem do Pastor Baldaci, realizada no dia 13 de julho e que obteve 

quarenta a três curtidas, nove comentários e dezesseis compartilhamentos362, números 

inexpressivos para o padrão de engajamento que prevalece nas redes sociais, sobretudo 

de instituições eclesiásticas e de lideranças religiosas: 

 
359 https://www.facebook.com/astronomiapopular 
360 https://www.facebook.com/eduardobaldaci/posts/10156496874627616 
361 https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/21/fabiola-oliveira-a-evangelica-que-pratica-uma-religiao-

mais-inclusiva-e-menos-violenta_a_23465021/ 
362 https://www.facebook.com/eduardobaldaci/posts/10156496874627616. 

https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/21/fabiola-oliveira-a-evangelica-que-pratica-uma-religiao-mais-inclusiva-e-menos-violenta_a_23465021/?fbclid=IwAR3Dc2puKUu7fkoK5U-PR1qqnFd8L6vDpcyhS39I-sJHE6vP2W6XTLPEB3g
https://defesa-hetero.blogspot.com/2018/02/traidores-do-brasilmanifesto-evangelico.html?fbclid=IwAR3f6iVmYCJQtud0UMp7ObgCf7ZrhCKMkoCAWVOv1GjCyYpYYskkkaXXTME#.XSpQI-hKg2w
https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/21/fabiola-oliveira-a-evangelica-que-pratica-uma-religiao-mais-inclusiva-e-menos-violenta_a_23465021/
https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/21/fabiola-oliveira-a-evangelica-que-pratica-uma-religiao-mais-inclusiva-e-menos-violenta_a_23465021/
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Figura 5: Sem título 

Fonte: Anônimo. WhatsApp: [Grupo do Movimento Negro Evangélico de São Paulo]. 2021. 

No dia 15 de julho, Fabíola Oliveira expôs o print ao anexá-los a uma “Carta 

Aberta ao Brasil Batista”. Na ocasião o desconvite ainda não havia sido feito, como se 

nota no primeiro parágrafo da Carta em que a ativista projeta sua participação no 

Congresso da JBB: 

 Em decorrência da minha participação no Despertar 2019 (evento promovido pela 

Juventude Batista Brasileira, onde teremos, eu e o querido pastor Marco Davi Oliveira, 

a rica oportunidade de falar com jovens de todo o país sobre a prática do racismo na 

ambiência eclesiástica), venho sofrendo ataques difamatórios via redes sociais de 

pessoas que eu nem sequer conheço e que, consequentemente, também não me conhecem, 

não conhecem minha caminhada, não vivenciam a jornada da vida ao meu lado, não 

comeram nem uma colher de sal comigo.363 

 Duas marcas se combinam no discurso de Fabíola: 

1) o enquadramento do post do pastor Baldaci como expressão de “racismo”: 

 “... venho por meio desta carta dizer que Só Jesus Expulsa o Racismo da Igreja 

Evangélica brasileira. Mas, antes de expulsá-lo, Jesus o revela. Ele faz com que o seu 

nome seja conhecido: racismo. Ele faz a comunidade perceber que há uma perseguição 

 
363 https://www.facebook.com/fabiolaoliveiraa/posts/10156067621121326 
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específica aos corpos pretos que denunciam o pecado do racismo dentro das 

instituições.”364 

 Após ser associada a um “ecumenismo entre o evangelho e a macumba”, a ativista 

defende sua posição pró-diálogo interreligioso com os cultos afro, aciona e articula 

categorias como “racismo religioso”, “interreligiosidade”, “África”, “Jesus Cristo” e 

“Orixás”, e enuncia a identidade racial dos negros – a quem nomina de “meu povo” – 

como base de coletividade que ultrapassa as diferenças religiosas entre cristãos e não 

cristãos: 

 Ser chamada de "cristã do ecumenismo entre o evangelho e a macumba" pelo 

pastor Eduardo Baldaci denuncia duas coisas, nitidamente: 

 1) o desconhecimento do conceito de ecumenismo, que é a ideia de unidade entre 

as expressões de fé cristã. Por isso, por si só, o ecumenismo entre evangelho e candomblé 

é impossível!!!! E pensá-lo possível já demonstra a fragilidade do conhecimento do autor 

da ofensa mentirosa e maldosa acerca do tema; 

 2) o racismo religioso. 

 Tema extremamente caro para mim! 

 Porque diz respeito à práticas que atravessam séculos: prática de animalização e 

coisificação do corpo de pessoas pretas. Prática de desqualificação do modo de se 

relacionar com o Sagrado de pessoas pretas. Prática de demonização de tudo aquilo que 

vem ou se refere à África. Prática de generalização despudorada em relação a todos os 

elementos da cultura africana e afrobrasileira, fazendo com que se chame pelo nome de 

um instrumento musical toda uma prática religiosa com seus dogmas, performances e 

elementos cúlticos específicos. 

 Eu, enquanto mulher preta cristã na resistência e na re-existência me utilizo das 

propostas do debate interreligioso para promover dignidade e direitos entre o meu povo. 

Povo que crê em Jesus Cristo. Povo que crê nos Orixás. Povo que, para além das 

conexões espirituais, têm uma conexão ancestral com África. 

 Uso da interreligiosidade para promover o respeito, para denunciar o racismo, 

para estabelecer pontes de diálogo que construirão entre nós elos de justiça e unidade. 

 Uso da interreligiosidade para a reconciliação. 

 
364 Ibidem. 
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 Porque o meu povo que está nos terreiros e o meu povo que está nas igrejas 

evangélicas se vêem como inimigos!365 

2) estilo testemunhal evidenciado no tom pessoal do texto, na recorrência de pronomes 

pessoais e possessivos e na autocitação: 

 “eu, Fabíola Oliveira, filha de Dona Maria da Penha, nossa ancestral, serva de 

Jesus Cristo, o Favelado de Nazaré, venho por meio desta...”366 

 Como apresentado acima, a ativista define o post de Baldaci como “ataques 

difamatórios” vindos de pessoas que “não conhecem sua caminhada”, “não vivenciam a 

jornada” ao seu lado e “nem comeram uma colher de sal” com ela. Desabafa: “me 

incomodo enormemente com calúnias e inverdades em relação à caminhada que tenho 

feito unicamente inspirada pelo autor da minha fé” e se apresenta como “serva de Deus” 

e “mulher livre”: 

 “Quem fala aqui é uma serva de Deus, liberta da opressão do racismo. Em franco 

processo de cura dos anos de perversidade contra a minha existência e contra a 

existência dos meus ancestrais. 

 Quem fala aqui é uma mulher livre, que conheceu verdadeiramente a Jesus na vida 

adulta, e ao ser convidada para trilhar o caminho que é o próprio Cristo, foi também 

convidada à liberdade.”367 

 Após ter sua pertença evangélica questionada, Fabíola reage ativando categorias, 

sotaques, trejeitos e jargões próprios do mundo evangélico; menciona sua conversão e 

reivindica o reconhecimento de sua fé como legítima e compatível à sua militância em 

prol do “diálogo inter-religioso” e contra o “racismo religioso”. Conclui disparando: “Em 

nome de Jesus eu escolho escandalizar o brasil batista e anunciar o reino de paz, alegria 

e Justiça que me resgatou da morte e me deu vida, vida em abundância”. 

 A postagem com a Carta de Fabíola obteve 679 curtidas, 90 comentários e 272 

compartilhamentos.368 Conforme apurado, na perspectiva de alguns ativistas próximos 

aos desconvidados, Fabíola teria “errado” ao responder um post de menor repercussão de 

 
365 Ibidem. 
366 Ibidem. 
367 Ibidem. 
368 Ibidem. 
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um pastor que “sequer está no Brasil”. Ao fazê-lo, alçou seu crítico a uma visibilidade 

maior do que ele teria por si e, pior, ensejou às alas conservadoras que pressionassem por 

seu desconvite – que foi de fato consumado. Os organizadores realizaram, no lugar da 

mesa de debate então programada, uma roda de conversa sobre racismo com a 

participação de facilitadores anônimos. 

 

4.3. Reações I: “Desconvidado, eu?” 

 O episódio desatou uma sequência de mobilizações e contra-mobilizações em que 

os atores disputaram enquadramentos, empenharam esforços retóricos visando definir a 

situação, nomeá-la e estabelecer atitudes em consequência a essa definição. 

 Fabíola se pronunciou no dia 18 de julho: 

 Hoje recebi uma ligação me comunicando sobre o cancelamento da mesa onde eu 

e o pastor Marco Davi Oliveira falaríamos sobre o pecado do racismo. 

 Não foi uma ligação diretamente da coordenação da Juventude Batista Brasileira, 

mas foi uma ligação autorizada pela instituição, em consonância com decisão tomada 

pela Convenção Batista Brasileira.369 

 Reafirmando suas convicções e trajetória de luta contra o “racismo religioso”, a 

ativista enquadra o desconvite como “silenciamento deliberado” de sua pessoa, um 

“ataque orquestrado”, uma “cruzada covarde” de um “setor extremamente conservador”, 

que a alvejou com desqualificações, “difamações e maledicências”: 

 Depois de uma semana de difamações e maledicências envolvendo meu nome e 

minha caminhada na direção do debate interreligioso pela promoção do respeito com 

adeptos das religiões de cosmovisão africana e da dignidade de mulheres e homens 

pretos que são alvo do racismo religioso praticado pela instituição evangélica brasileira, 

foi deliberado o silenciamento de nossa fala. 

 Foi uma cruzada covarde: isso precisa ficar marcado! 

 
369 https://www.facebook.com/fabiolaoliveiraa/posts/10156074951831326 
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 Um ataque orquestrado por membros de um setor extremamente conservador que 

usou de de falas minhas isoladas e retiradas de seu contexto original para desqualificar 

a minha pessoa e minha jornada enquanto mulher preta cristã. 

 Temos tudo documentado. Textos em diversos grupos de Whatsapp, no brasil 

inteiro, com único e exclusivo objetivo do meu silenciamento.370 

 E em referência ao tema da mesa para a qual foi desconvidada, “Descolonizando o 

olhar: o racismo atinge a igreja?”, declarou: 

 O Pecado do Racismo, que tem sido algoz, silencioso e violento algoz, de servos e 

servas de Deus dentro das denominações, hoje é desmascarado. 

 A pergunta foi respondida. 

 O racismo atinge a Igreja quando a instituição religiosa opera o racismo.371 

 Por fim, lembrou que “toda e qualquer perseguição passa a fazer sentido para nós 

que acreditamos no Cristo da Cruz”, emendando com o lema “seguimos em amor”. 

 O desconvite se trataria, então, de uma manobra racista dos conservadores para 

silenciar o discurso igualitário de uma “mulher preta cristã” que luta contra a 

discriminação de adeptos dos cultos afro. 

 A nota de Fabíola Oliveira arrecadou 945 curtidas, 222 comentários e 203 

compartilhamentos. 

 Em nota publicada pelo Facebook372 em 19 de julho, Marco Davi também se 

posicionou publicamente sobre o desconvite. Ele o definiu como fruto de uma chantagem 

do grupo “Coalizão Batista Conservadora”, “gente fundamentalista, legalista e que não 

ainda não compreendeu o evangelho”. Remetendo aos bastidores, o pastor, líderes da 

Coalizão teriam dito ao conselho da Convenção Batista Brasileira (CBB) que, caso não 

desconvidassem os oradores, retirariam suas igrejas da Convenção. A CBB teria cedido. 

 
370 Ibidem. 
371 Ibidem. 
372 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219487040037553&set=p.10219487040037553&type=1&

theater  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219487040037553&set=p.10219487040037553&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219487040037553&set=p.10219487040037553&type=1&theater
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“Que vergonha para mim que sempre fui Batista!”. Além de narrar o episódio, o pastor 

apresentou suas credenciais eclesiásticas denominacionais: 

 “Sou pastor batista há 27 anos pela graça e misericórdia do Pai. Membro da 

Ordem do Pastores Batistas do Brasil e pastor na Nossa Igreja Brasileira - Igreja Batista. 

(...) ao nascer, fui morar na primeira Igreja Batista em Teresópolis. Lá cresci e aprendi 

muitas coisas. Sobretudo, o princípio caro aos batistas que é a liberdade. (...) nascemos 

como batistas com a ideia de liberdade em nosso DNA. (...) aos 15 anos fui para a Igreja 

batista Serra dos Órgãos, também em Teresópolis, que me enviou ao Seminário Batista 

do Sul do Brasil em 1988. (...) pastoreei igreja batistas no Rio e também em São 

Paulo”.373 

 Em outro trecho de seu pronunciamento, o pastor vincula a distribuição racial de 

poder em sua matriz denominacional às opções políticas efetuadas por batistas brasileiros. 

Afirma: “há racismo em nossas práticas denominacionais”, e após nomear de “capitães 

do mato” os negros que obedecem “aos brancos que estão no poder denominacional”, 

arremata dizendo: 

 “Nossa denominação querida tem sido cooptada por uma proposta política e uma 

agenda que não condiz com os nossos princípios. Pois se mantém com discurso de ódio, 

da utilização das armas, dos desmontes de todos os direitos dos mais pobres.”374 

 O texto publicado obteve 1.800 curtidas, 249 comentários e 743 

compartilhamentos. 

 Já em matéria publicada no site da Rede Brasil Atual, o pastor assinala a 

incompatibilidade entre a atitude da CBB em relação ao debate que seria realizado e um 

suposto “DNA” batista, radicado na “ideia de liberdade”: 

 “Como batista – e por isso que gosto de ser batista –, um dos princípios máximos 

é a liberdade. A Igreja Batista saiu da Igreja Anglicana, no século 16, justamente porque 

não concordava com a ingerência do Estado sobre ela. Então ela nasce sob a égide da 

liberdade. Liberdade individual, de consciência, da igreja e liberdade religiosa. 

Nascemos como batistas com a ideia de liberdade em nosso DNA. Pena que muitos se 

 
373 Idem. 
374 Idem. 
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esqueceram ou nunca aprenderam sobre isso. Nem mesmo aqueles que estão no poder 

de nossa denominação”375 

 Sua esposa, Nilza Valéria, uma das coordenadoras da Frente de Evangélicos pelo 

Estado de Direito, também reclamou nas redes. Em texto intitulado: “Meu marido foi 

desconvidado, eu não”, a jornalista disse ter comparecido ao congresso “para não deixar 

ninguém esquecer que é preciso explicar ao Marco Davi Oliveira qual o motivo do 

desconvite”. E emendou: “Por que um pastor batista negro, membro de uma igreja 

batista, filiado à Ordem dos Pastores Batistas, não pode falar para jovens batistas? Falar 

sobre racismo...”.376  

 No mesmo post, Nilza reitera seu lugar denominacional: “Leio as pessoas dizendo 

que não se surpreendem, que assim sempre foi a Convenção. Pois que a Convenção 

reveja suas posições. Sou Batista. Faço parte disso. E cobrarei”. E encerra o post com 

uma foto com seu marido e filho, sob a legenda: “A foto abaixo foi feita na Primeira 

Igreja Batista em Campos Elíseos, em Duque de Caxias - RJ, igreja que o Marco 

pastoreava quando nasceram nossos filhos. Essa, do inverno de 1996, retrata a 

apresentação do Marquinho, nascido há poucos dias. Um pastor batista, em uma igreja 

batista, apresentando o primeiro filho”.377 

 A postagem de Valéria conta com 1.100 curtidas, 255 comentários e 304 

compartilhamentos. 

 Vale lembrar que, embora a reação de Marco Davi e Nilza Valéria tenha sido a de 

realçar os tons liberais de sua tradição denominacional em contradição com o desconvite, 

é fato que historicamente os batistas brasileiros estiveram à testa das mobilizações mais 

conservadoras no interior do protestantismo, calcadas em noções de “crise moral”. O 

evento emblemático dessa participação foi a passeata promovida pelo alto clero batista, 

“Deus Salve a Família”, em 1982, que encerrou-se no Maracanã, lotado, e com a presença 

e discurso do então presidente da República, general Figueiredo (Cowan, 2014). Segundo 

dados do site Congresso em Foco378, a atual bancada evangélica conta com a participação 

 
375 Idem. 
376 https://www.facebook.com/photo?fbid=10216400966088738&set=a.2214960225530. 
377 Idem. 
378 https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/renovada-bancada-evangelica-chega-com-mais-forca-

no-proximo-congresso/ 

https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/renovada-bancada-evangelica-chega-com-mais-forca-no-proximo-congresso/
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/renovada-bancada-evangelica-chega-com-mais-forca-no-proximo-congresso/
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de 12 batistas, dentre os quais alguns dos principais líderes do governo Bolsonaro: 

Lincoln Portela (PRB-MG), Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), 

além da ex-líder do governo e hoje desafeto, Joice Hasselmann (PSL-SP). O grupo de 

batistas só perde em tamanho dentro da bancada para iurdianos (18 deputados) e 

assembleianos (33). No executivo federal os batistas estão representados pela titular do 

Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Paul Freston (1993) 

registrou as fortes ligações dos batistas brasileiros com seus correligionários do sul 

estadunidense e a influência do fundamentalismo teológico destes últimos sobre os 

primeiros, particularmente acentuado na década de 1980, além da reprodução de práticas 

e atitudes relativamente sectárias. 

 A reação indignada e de viés denominacionalista379 por parte do pastor Marco Davi 

e sua esposa, subscrita e copiada por amigos e membros batistas do movimento negro 

evangélico foi, em comparação com outras reações, relativamente moderada. O 

desconvite não foi diretamente classificado como episódio de racismo. Compreende-se o 

tom e as ênfases adotados, primeiramente, pela defesa que Marco Davi faz de suas 

credenciais eclesiásticas como pastor, postas em xeque, segundo ele, pela circulação de 

comentários difamatórios. Segundo o pastor, outro clérigo, vinculado ao grupo Coalizão 

Batista Conservadora, “utilizou de uma matéria feita por um repórter do Globo que, para 

vender o seu jornal maldito, mentiu sobre nossa comunidade de fé que tem a pregação 

centrada no evangelho de Cristo”380. E acrescenta que “esse indivíduo de Campos (dos 

Goytacazes, provavelmente o pastor João Mury Aquino) pegou pedacinhos da matéria, 

inclusive palavras do editor da mesma e, colocou as frases em negrito para manifestar a 

força de sua maledicência”381. A matéria citada e usada em desfavor do ex-convidado foi 

publicada pelo jornal O Globo em 2018 e retrata sua igreja como um antro liberal de 

permissividade, em que “fiéis podem beber depois dos sermões”382. 

 Em suas colocações, o pastor Marco Davi mira um certo auditório; seu discurso 

opera pela constituição de um público batista – ainda que corresponda também a 

 
379 Em sua nota de doze parágrafos no Facebook, a soma de usos do substantivo “denominação” ou do 

adjetivo “denominacional” totalizam 13 ocorrências. 
380 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219487040037553&set=a.1755426096359&type=3&theat

er 
381 Idem. 
382 https://oglobo.globo.com/rio/sem-pecado-igreja-abre-as-portas-dentro-de-bar-na-zona-portuaria-1-

22789763 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219487040037553&set=a.1755426096359&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219487040037553&set=a.1755426096359&type=3&theater
https://oglobo.globo.com/rio/sem-pecado-igreja-abre-as-portas-dentro-de-bar-na-zona-portuaria-1-22789763
https://oglobo.globo.com/rio/sem-pecado-igreja-abre-as-portas-dentro-de-bar-na-zona-portuaria-1-22789763


124 

 

expectativas das próprias bases do movimento negro evangélico de que um de seus líderes 

se pronunciasse. Ao compartilhar sua trajetória pessoal e se mostrar como “um de dentro” 

do arraial batista, o pastor considera o desconvite descabido e injustificável no plano 

religioso e denominacional e se coloca como vítima de uma injustiça. Os afetos citados 

pelo pastor em sua experiência foram “vergonha, tristeza, surpresa”383, assim como sua 

esposa falou em “tristeza, humilhação”384. É sobretudo como pastor batista que Marco 

Davi busca se legitimar diante dos batistas. 

 Esse é um elemento que merece atenção. Conforme se pode observar no meio 

evangélico, incluindo seus circuitos de ativismo político, o testemunho é a experiência-

como-argumento; experiência pessoal ou coletiva que à luz das significações religiosas, 

adquire transcendência simbólica, vinculando-se a representações universais. Esse modo 

performativo faz do “vivido”, ou o “lugar de fala” em certo sentido, uma fonte de 

autoridade que atesta a legitimidade de uma experiência religiosa pessoal. Via de regra o 

testemunho é performatizado de modo narrativo e os fiéis buscam evidenciar a 

ação/presença de Deus em suas vidas, e assim glorificá-lo. Costuma servir de exemplo 

aos outros, isto é, a um público que assiste sua narração, que deve ser “edificado” pelo 

testemunho, isto é, encorajado, exortado, ensinado de algum modo. O testemunho385 

ocorre como modo performativo de publicização, isto é, de “aparecimento” (Arendt, 

1989). 

 No caso em questão, ao narrarem suas experiências, os ativistas deslocam as luzes 

do debate para suas intimidades, sobre as quais dispõem de maior autoridade do que 

qualquer outra pessoa ao exibirem seus próprios feitos, vivências, afetos. Ao contrário do 

que se poderia supor pela citação de Arendt, o credenciamento para a aparição pública 

não consiste em apagar o elemento pessoal do testemunho. O meio pelo qual é possível 

desprivatizar e desindividualizar uma experiência, preservando sua dimensão 

 
383 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219487040037553&set=p.10219487040037553&type=1&

theater 
384 https://www.facebook.com/photo?fbid=10216400966088738&set=a.2214960225530 
385 O mecanismo de visibilização, aqui nomeado de “testemunho”, foi bem caracterizado em A Condição 

Humana, por Hannah Arendt: “Em comparação com a realidade que decorre do fato de que algo é visto e 

escutado, até mesmo as maiores forças da vida íntima – as paixões do coração, os pensamentos da mente, 

os deleites dos sentidos – vivem uma espécie de existência incerta e obscura, a não ser que, e até que, sejam 

transformadas, desprivatizadas e desindividualizadas, por assim dizer, de modo a se tornarem adequadas à 

aparição pública. A mais comum dessas transformações ocorre na narração de histórias e, de modo geral, 

na transposição artística de experiências individuais” (Arendt, 1989, p.59-60).  
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autoral/pessoal, consiste em atrelar a experiência individual a categorias universais e 

questões coletivas como racismo, injustiça. Assim um episódio de desconvite que fere 

toda uma trajetória eclesiástica ou de fé e militância é a um só tempo um drama pessoal 

e coletivo/público; um problema que demandaria justificativas dos batistas brasileiros, 

especialmente dos que efetuaram o desconvite. 

 De todo modo, e cada um a seu modo, os desconvidados enquadraram o desconvite 

como racismo e como injustiça sofrida. Para isso testemunharam sobre si, visando 

legitimarem-se, Marco Davi como pastor batista negro e Fabíola Oliveira como mulher, 

negra, militante e evangélica convertida. 

 

4.4. Reações II: Aliados dos desconvidados 

 O episódio desatou uma série de reações em cadeia, envolvendo outros grupos 

organizados do movimento negro evangélico e do circuito evangélico autodenominado 

“progressista”, que se posicionaram publicamente em desagravo e “solidariedade” aos 

desconvidados e em “repúdio” aos desconvidantes. 

 O MNE, que tem o pastor Marco Davi como um de seus coordenadores nacionais, 

publicou a nota “O RACISMO À BRASILEIRA DA CBB DE 1871 à 2019 (Nota de 

repúdio do MNE Brasil)”386. O documento faz menção ao passado escravagista dos 

batistas brasileiros, vindos do sul dos EUA, acusa a ausência de um pedido de perdão da 

CBB aos negros brasileiros, destaca que a única mesa cancelada foi aquela que tratava 

sobre racismo, cita a humilhação infligida aos desconvidados e classifica o episódio como 

uma expressão de “racismo institucional”. 

 Apesar da nota do MNE ter sido publicada na página oficial nacional do grupo, a 

seção carioca do MNE também publicou a sua própria nota de repúdio387, solicitando à 

CBB que pedisse perdão aos desconvidados que foram “injustamente ofendidos” e que 

exigisse do pastor Eduardo Baldaci “uma retratação”. A “intolerância religiosa” é citada 

 
386 

https://www.facebook.com/mnebrasil/photos/a.526158567554213/1311234755713253/?type=3&theater 
387 

https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/photos/p.2355761487843390/23557614878433

90/?type=1&theater 

https://www.facebook.com/mnebrasil/photos/a.526158567554213/1311234755713253/?type=3&theater
https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/photos/p.2355761487843390/2355761487843390/?type=1&theater
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primeiramente, antes mesmo do termo “racismo” na nota, provavelmente em referência à 

associação de Fabíola Oliveira à macumba: 

 “(...) para manifestar seu mais veemente repúdio aos atos de intolerância religiosa 

e racismo praticados no Congresso Despertar. 

 O que nos leva a crer que este cancelamento teve única e tão somente a intenção 

de silenciar vozes proféticas que na coragem do Espirito denunciam o racismo estrutural 

e institucional. Racismo este que leva à morte todos os dias dezenas de jovens negros 

pobres favelados e que hoje encontra guarida no seio de tantas instituições evangélicas.” 

 A Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que tem Nilza Valéria, esposa do 

pastor Marco Davi, como uma de suas coordenadoras, publicou nota intitulada “É assim 

que vai ser batistas brasileiros? Racismo é Pecado – Lamento e Indignação da Frente de 

Evangélicos pelo Estado de Direito sobre a atitude da Convenção Batista Brasileiro” 388, 

destacando a censura ideológica como conduta anti-democrática e desrespeito aos 

convidados, classificou-os como manifestação de racismo: 

“É assim que vai ser batistas brasileiros? Racismo é Pecado – 

Lamento e Indignação da Frente de Evangélicos pelo Estado de 

Direito sobre a atitude da Convenção Batista Brasileira” 

Os preletores da mesa, a ativista Fabíola Oliveira e o pastor batista 

Marco Davi de Oliveira foram desconvidados após denúncias na 

internet de que são crentes defensores do socialismo, pelas pautas 

que defendem contra o racismo, o preconceito e em favor da 

igualdade racial. 

 

Essas denúncias foram acatadas pelo Conselho da Convenção 

Batista Brasileiro que decidiu, por meio de voto dos conselheiros, 

desconvidar os preletores – promovendo o desrespeito com 

Fabíola e Marco Davi, além da quebra de um princípio que é 

fundamental aos batistas: a liberdade. 

A indignação da Frente de Evangélicos é o reconhecimento dos 

tempos sombrios que vivemos, com a censura sendo imposta, 

com o silenciamento de pastores e líderes, com a perseguição a 

membros de igrejas que ousam pensar de forma diferente do 

discurso homogêneo que grupos totalitários pretendem impor. 

 
388 

https://www.facebook.com/frentedeevangelicos/photos/a.582657245230302/1257079154454771/?type=3

&theater 

https://www.facebook.com/frentedeevangelicos/photos/a.582657245230302/1257079154454771/?type=3&theater
https://www.facebook.com/frentedeevangelicos/photos/a.582657245230302/1257079154454771/?type=3&theater
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Evidente demonstração de como o racismo atinge sim, 

infelizmente, a Igreja Brasileira. 

 O Conselho ecumênico baiano de igrejas (CEBIC) publicou “nota de solidariedade 

à irmã Fabíola Oliveira e ao pastor Marco Davi”389, posteriormente compartilhada nas 

páginas do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC) e da Coordenadoria 

Ecumênica de Serviço e Evangelização (CESE), importantes instituições do campo 

ecumênico brasileiro. Enquadrou o episódio como “censura”, “quebra do princípio da 

liberdade que é um dos pilares da valorosa tradição batista”, “descompromisso com os 

direitos humanos e, por conseguinte, com os valores primordiais do Evangelho de Jesus 

de Nazaré” e mais: “gesto discriminatório”, “lamentável e antievangélico ato de racismo 

institucional!”. O grupo Evangélicxs pela Diversidade390 manifestou também apoio 

“integral” às notas de repúdio da Frente391 e do MNE-RJ392. 

 Todas as notas são de grupos do campo progressista evangélico. Dirigem-se aos 

interessados em geral, mas principalmente aos batistas e, em alguns casos, à CBB. 

Enquadram o desconvite como racismo institucional, intolerância religiosa, pecado, 

censura, discriminação e relatam ter recebido o fato com “tristeza” e “indignação”, além 

de se solidarizarem com os desconvidados. 

 A soma dessas reações públicas atesta a emergência de um campo de experiência 

coletiva do qual todos estes atores fazem parte na medida em que experimentaram do 

desconvite segundo sensibilidades compartilhadas (Cefaï, 2017). O fato, porém, de todos 

eles dizerem mais ou menos as mesmas coisas e mais ou menos do mesmo modo, não 

significa que tenham agido necessariamente de modo coordenado. Revela, sobretudo, as 

afinidades ideológicas, as semelhanças no modo de ver o mundo, ao mesmo tempo em 

que os atores expressam e reforçam suas relações de colaboração que já existiam antes 

do episódio em questão. Por isso o distúrbio não desencadeia processos que culminam na 

formação de uma comunidade política inteiramente nova, quase ex nihilo, mas reativa e 

 
389 

https://www.facebook.com/conselhonacionaldeigrejas/photos/a.541077149579619/997820497238613/?ty

pe=3&theater 
390 Coletivo LGBT evangélico. 
391 

https://www.facebook.com/search/top/?q=evang%C3%A9licxs%20pela%20diversidade%20racismo&epa

=SEARCH_BOX 
392 

https://www.facebook.com/search/top/?q=evang%C3%A9licxs%20pela%20diversidade%20racismo&epa

=SEARCH_BOX 
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intensifica circunstancialmente uma malha de relações já configuradas por lutas comuns 

e saberes, crenças e afetos compartilhados. A comunidade política que emerge em torno 

do desconvite é “nova” como coletividade situacional, mas sua novidade não reside nos 

laços, e sim em sua manifestação articulada ora motivada por um distúrbio novo. E é 

comparecendo a cada nova circunstância/situação que os atores reafirmam-se a si mesmos 

e uns aos outros, ratificam alianças e lealdades e posições entre eles. O evento que se lhes 

opõem é, de um ponto de vista situacional e relacional, a pré-condição para que os atores 

reiterem sua identificação comum/coletiva. 

 Além dessa manifestação institucional dos grupos organizados de ativismo, o 

desconvite repercutiu em canais da grande imprensa, por meio da ativação de uma rede 

de contatos pessoais dos envolvidos. O caso ganhou leitores na coluna Féministas no 

portal Justificando, assinada por Simony dos Anjos – membro  do grupo Evangélicas pela 

Igualdade de Gênero (EIG)393 –; alcançou a Rede Brasil Atual394, cuja manchete destaca 

a acusação de racismo sobre o evento, em matéria assinada por Marcelo Santos – 

jornalista ligado ao pastor Marco Davi e sua esposa Nilza Valéria, e que é responsável 

igualmente pela comunicação nacional da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito 

–; e chegou à grande imprensa com duas publicações395 396no jornal Folha de S. Paulo, 

assinadas por Anna Virginia Ballousier, ligada a pessoas do circuito evangélico 

“progressista”, particularmente à Nilza Valéria. A matéria da Folha foi veiculada também 

no jornal O Tempo397. 

 Por fim, as reações desdobraram-se ainda em ações imediatamente políticas. 

Durante o evento, membros da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito panfletaram 

nos arredores e dependências da Igreja Batista Atitude visando amparar os desconvidados 

e escandalizar o evento. Essa mobilização dificilmente ocorreria não fosse o fato de que 

a esposa de um dos desconvidados é uma das coordenadoras da Frente. 

 
393 http://www.justificando.com/2019/07/20/evento-antirracista-em-igreja-evangelica-de-michelle-

bolsonaro-e-cancelado-sob-pretexto-de-comunismo/ 
394 https://www.redebrasilatual.com.br/destaques/2019/07/congresso-de-jovens-da-igreja-batista-e-

acusado-de-racismo/ 
395 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/debate-sobre-racismo-em-igreja-frequentada-por-

michelle-bolsonaro-e-cancelado.shtml 
396 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/debate-sobre-racismo-religioso-aumenta-dentro-de-

igrejas-e-opoe-evangelicos.shtml 
397 https://www.otempo.com.br/politica/igreja-frequentada-por-michelle-bolsonaro-cancela-debate-sobre-

racismo-1.2212027 
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https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/debate-sobre-racismo-em-igreja-frequentada-por-michelle-bolsonaro-e-cancelado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/debate-sobre-racismo-em-igreja-frequentada-por-michelle-bolsonaro-e-cancelado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/debate-sobre-racismo-religioso-aumenta-dentro-de-igrejas-e-opoe-evangelicos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/debate-sobre-racismo-religioso-aumenta-dentro-de-igrejas-e-opoe-evangelicos.shtml
https://www.otempo.com.br/politica/igreja-frequentada-por-michelle-bolsonaro-cancela-debate-sobre-racismo-1.2212027
https://www.otempo.com.br/politica/igreja-frequentada-por-michelle-bolsonaro-cancela-debate-sobre-racismo-1.2212027
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 Outra leva de reações foi constituída por eventos promovidos por indivíduos e 

grupos do campo progressista evangélico vinculados direta ou indiretamente aos 

desconvidados que, inclusive, foram convidados para alguns deles. Os eventos foram 

sempre intitulados com termos-chave alusivos à mesa cancelada – “o racismo atinge a 

igreja?”, “descolonizando o olhar”.398 399 400 401 

 O sentimento comum “de que fomos agredidos” pelo desconvite, sem dúvida 

propiciou a sincronização das reações dos vários atores e deu o tom do enquadramento 

proposto. A censura ideológica tornou-se irrelevante diante dos acentos principais: 1) no 

discurso dos grupos aliados a acusação de racismo foi central, acompanhada pelo 

desagravo ao desrespeito infligido aos desconvidados; 2) no discurso da imprensa o 

racismo foi a palavra forte de todas as manchetes e matérias, não como categoria 

acusatória direta, mas como insinuada consequência lógica, já que o debate sobre racismo 

é que foi cancelado. Outro elemento que compôs o recorte midiático foi a associação 

embaraçosa entre a interdição de um debate sobre racismo e o nome “Bolsonaro”, já que 

as manchetes venderam-se destacando que a igreja que sediaria o debate é frequentada 

por Michelle Bolsonaro. 

 

4.5. Reações III: O outro lado da história 

 Como os batistas pró-desconvite reagiram? A Coalizão Batista Conservadora, 

grupo apontado como principal proponente batista do cancelamento da participação dos 

oradores, publicou nota em 19 de julho402: 

Os pastores, irmãos e irmãs que fazem parte da Coalizão Batista 

Conservadora expressam seu total apoio à diretoria da CBB pela 

atitude de desconvidar dois preletores convidados pela JBB à 

revelia da direção, que não correspondem ao pensamento da 

 
398 

https://www.facebook.com/frentedeevangelicos/photos/p.1309518602544159/1309518602544159/?type=

1&theater 
399 https://www.facebook.com/events/460468751244333/ 
400 https://www.facebook.com/events/459389308335433/ 
401 https://www.facebook.com/events/979067739105274/ 
402 

https://www.facebook.com/coalizaobatistaconservadora/photos/a.1557678011161887/225302745162693

6/?type=3&theater – “Nota de apoio à diretoria da CCB”. 

https://www.facebook.com/frentedeevangelicos/photos/p.1309518602544159/1309518602544159/?type=1&theater
https://www.facebook.com/frentedeevangelicos/photos/p.1309518602544159/1309518602544159/?type=1&theater
https://www.facebook.com/events/460468751244333/
https://www.facebook.com/events/459389308335433/
https://www.facebook.com/events/979067739105274/
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maioria esmagadora dos Batistas Brasileiros, para participarem 

do congresso de uma secretaria da CBB. 

Ressaltamos que em momento algum o tema da mesa foi alvo de 

críticas. Enfatizamos que o racismo deve ser combatido com 

veemência em nosso meio. Criticamos sim, a escolha dos 

palestrantes convidados para compor a mesa. 

Como batistas defendemos a liberdade de todos poderem 

expressar a sua fé sem impedimento algum, sendo um direito 

garantido por lei. Entretanto, aqueles que desejam ser cooperantes 

com a denominação Batista precisam se manter fiéis às suas 

doutrinas e princípios.  

A apologética cristã é bíblica e importante nos dias atuais, 

apontando Cristo como “a ÚNICA esperança”. Respeitamos 

outros credos, mas isso não quer dizer que aceitamos como certas 

todas as posições religiosas, ou mesmo as consideramos “irmãs”, 

sem a figura do Cristo libertador e transformador presente e sem 

as Escrituras Sagradas como norte.  

Expressamos, ainda, a nossa confiança na liderança da CBB, 

cientes da complexidade do tempo em que vivemos, que requer 

de todos nós esforços para mantermos a fé defendida pelos pais 

pioneiros que nos deixaram um grande legado de firmeza e zelo 

por nossas doutrinas.” 

 A nota, estrategicamente, destaca que o desconvite não constitui oposição ao debate 

racial e defende o combate ao racismo. Por outro lado, reitera a “liberdade batista” de 

expressar a fé, mas a restringe, no âmbito da denominação, aos que são “fiéis” a seus 

princípios e doutrinas, defende o desconvite pela falta de correspondência de pensamento 

entre os oradores convidados e “a maioria esmagadora dos Batistas brasileiros” e desanca 

o pretendido diálogo interreligioso representado pelo convite a Fabíola, destacando que 

não consideram “irmãs” posições religiosas (como a dos cultos afro-brasileiros) que não 

têm Cristo e a Bíblia como norte. Dias depois em uma live pelas redes sociais403, o pastor 

João Marcos Mury Aquino, líder da Igreja Batista de Guaraús, destaca que nada tem 

contra o tema racial, já que até foi pastor auxiliar de um pastor “negro, afrodescendente”, 

e afirma que a Coalizão Batista Conservadora jamais pressionou a CBB pelo desconvite, 

embora suas opiniões e reclamações tenham resultado nisso. Aproveitou ainda para 

rechaçar o “movimento esquerdista” nas igrejas que, por destoar da posição política da 

“maioria” dos batistas, não poderia ter espaço no congresso.  

 
403 https://www.facebook.com/coalizaobatistaconservadora/videos/2581371125255836/ 

 

https://www.facebook.com/coalizaobatistaconservadora/videos/2581371125255836/
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 Embora a CBB tenha oficialmente ignorado a polêmica, o pastor Sócrates Oliveira, 

diretor-executivo da CBB, se pronunciou em matéria do site Pleno News404 405. 

Minimizou o desconvite e o definiu como fruto de um problema de comunicação entre a 

Convenção e a JBB; rebateu a fala de Fabíola e contemporizou com o pastor Marco Davi, 

além de lançar mão de seu “lugar de fala” como homem negro para, de pronto, descartar 

o enquadramento do desconvite como racismo:  

 “Os responsáveis esqueceram de submeter os nomes dos painelistas que estariam 

em um debate em paralelo. Eu tomei conhecimento depois que saiu o conteúdo na mídia 

do evento. Eu não conheço a Fabíola e acredito que ela foi infeliz em sua fala por 

desconhecer a Convenção Batista Brasileira, que é uma igreja centenária. Ela também 

desconhece que o diretor-executivo desta Convenção é negro como ela. E o pastor Marco 

Davi é meu amigo e já até preguei nas igrejas que ele dirigiu. Nós não desconvidamos 

absolutamente ninguém. Houve falta de comunicação da nossa juventude ao submeter os 

nomes às regras. A gente não pode usar dois pesos e duas medidas”. 

 Em matéria da Rede Brasil Atual406, o pastor mais uma vez destacou sua identidade 

racial como argumento de autoridade para livrar o desconvite da pecha de ato racista e 

minimizou ao tratá-lo como algo relativamente normal. Também sublinhou o desencaixe 

dos oradores aos critérios de convite: 

 “Não houve censura. Seguimos simplesmente um ordenamento interno que não 

tínhamos observado quando começamos a listar as pessoas. Inclusive eu, que sou negro, 

participei da roda de conversa” 

 “Na minha avaliação primária, acho que os dois não se encaixam na norma, que 

seria a de não serem polêmicos nas redes sociais”. 

 Ou seja, a rigor eles nem deveriam ter sido convidados. O desconvite teria sido a 

correção de um equívoco. 

 
404 Site vinculado às hostes evangélicas bolsonaristas e que mantém forte veiculação de Fake News e 

desinformação. Ver mais em: https://coletivobereia.com.br/grupo-de-midia-evangelica-que-pertence-a-

senador-bolsonarista-e-um-dos-que-mais-dissemina-desinformacao-afirmam-pesquisadores/ 
405https://pleno.news/fe/igreja-cancela-palestrantes-em-debate-sobre-

racismo.html?fbclid=IwAR1asjmHAqr-E17iHmKPcppc54dSRTk_aEuCW4JjNHnF_WxXBtzy1juIkfA  
406 https://www.redebrasilatual.com.br/destaques/2019/07/congresso-de-jovens-da-igreja-batista-e-

acusado-de-racismo/ 
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 A JBB se pronunciou sobre o desconvite 407 em vídeo postado no Facebook e que 

teve 285 curtidas, 427 comentários e 93 compartilhamentos – números inferiores às notas 

dos desconvidados, mas bem superiores às poucas dezenas de engajamento dos 

facebooker’s nas publicações da página. A legenda curta e direta diz: 

 “Uma palavra sobre racismo e o cancelamento da mesa. Por motivos alheios à 

vontade da JBB, a mesa que trataria sobre racismo na igreja foi cancelada. Nossa 

posição é certa: somos contrários à essa prática criminosa. Aqui está uma palavra do 

executivo da JBB. Nos solidarizamos e sentimos a dor dos nossos irmãos e, por isso, 

quem está aqui participa de uma roda de conversa sobre o tema. Nos stories vocês 

poderão ver um pouco do que está rolando. A nossa luta continua!” 

 No vídeo em questão, o coordenador nacional da JBB, Amnon Lopes, afirma que 

"em tempos de polarização política”, é preciso enxergar que "existe algo muito maior do 

que essa briga que a gente faz hoje". Observa ainda que “quem é crente tem a Bíblia 

como centro" e destaca que a Bíblia é superior "a qualquer ideologia política". Prossegue: 

 "Você tem um governo que é da esquerda, e esse governo começa a fazer coisas 

que são contra a palavra de Deus. De alguma forma, quando você se posicionar, vai 

parecer que você está um pouco para direita, porque a Bíblia é seu centro. Da mesma 

forma, quando você tem um governo que está na direita, e esse governo começa a fazer 

coisas não de acordo com o que a palavra diz, vai parecer que está à esquerda."408 

 Apesar de reconhecer que o desconvite se deu por “motivos alheios” à sua vontade, 

o líder da JBB situa o desconvite nos termos de uma atitude neutra, apartidária, 

responsável e bíblica, que buscou evitar a reprodução da atual polarização política 

nacional no interior da denominação, já que conflitos ideológicos poderiam se manifestar 

durante o evento. Em resumo, para evitar conflito pela polarização e apaziguar a situação, 

melhor ter um polo só: "Na mesa só tem gente do mesmo lado. Mas é porque contra 

racismo só tem um lado mesmo, gente. Se não é o lado que condena o racismo como 

prática pecaminosa, não tem outro lado." Desse modo Amnon invoca a Bíblia e a 

condenação ao racismo como marcadores que abrangem a todos os cristãos, incluindo 

desconvidados e desconvidantes. A unidade ética da mesa minimizaria as divergências 

 
407 https://www.facebook.com/somosjbb/videos/638437883302030/  
408 Idem. 
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ideológicas. Entretanto, se as minimizassem de fato, o desconvite não teria ocorrido – tal 

foi a saia justa que o líder batista tentou vestir. 

 De igual modo, o Pastor “Pedrão”, apresentado como aquele que celebrou o 

casamento de Bolsonaro, quando instado sobre o caso na reportagem409 do jornal A Folha 

de S. Paulo, foi enfático: “a questão com os debatedores foi o viés ideológico de esquerda 

deles”. E longe de tomar o caso como censura ou racismo, culpou o despreparo dos que 

efetuaram os convites pelo incidente: 

 "Ficou feio por ser uma falta de educação. Se achavam que não era um local para 

que ela participasse, por que permitiram ser convidada? Isso mostra muitas vezes o 

despreparo de muitos para lidar com determinadas situações."410 

 

4.6. Breves considerações sobre o caso 

 O desconvite como evento foi objeto de dois enquadramentos conflitantes: a 

esquerda evangélica tratou o desconvite como racismo. É o que dizem os desconvidados; 

o pastor Marco Davi em uma retórica mais denominacionalista e moderada, e Fabíola 

com discurso mais teologicamente carregado. Ambos performatizaram o testemunho com 

vistas a legitimarem-se como pastor batista e militante evangélica, respectivamente, 

diante do público batista e de seus algozes. O mesmo enquadramento de racismo é dado, 

com mais peso, pelos grupos organizados MNE, Frente de Evangélicos pelo Estado de 

Direito, Evangélicxs pela Diversidade, CESE, CEBIC, CONIC e militantes individuais, 

embora com variações argumentativas. “Racismo institucional”, “racismo religioso”, 

“intolerância religiosa”, “pecado” foram as principais categorias ativadas conforme as 

diferentes ênfases dadas pelos atores. No geral, definiram o desconvite como racismo – 

ainda que, curiosamente, nenhuma das notas ou discursos tenha argumentado em prol 

deste frame, isto é, justificado o que lhes permitia caracterizar o evento como episódio de 

racismo. Isso sugere a autoevidência do fenômeno para os ativistas e a facilidade com que 

acionaram, um tanto automaticamente, a categoria “racismo” nessa situação de disputa 

política e religiosa. 

 
409 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/debate-sobre-racismo-religioso-aumenta-dentro-de-

igrejas-e-opoe-evangelicos.shtml 
410 Idem. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/debate-sobre-racismo-religioso-aumenta-dentro-de-igrejas-e-opoe-evangelicos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/debate-sobre-racismo-religioso-aumenta-dentro-de-igrejas-e-opoe-evangelicos.shtml
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 Ainda como vimos, a produção social do escândalo em torno do desconvite e da 

solidariedade apoiou-se também na ativação das redes pessoais dos atores envolvidos, 

desconvidados, que maximizaram a ressonância de suas reclamações acessando – via 

relações de parentesco, amizade, militância ou profissionais – recursos materiais 

importantes como canais da grande imprensa ou militantes dispostos a panfletar. 

 Essa ativação de redes pessoais somou-se favoravelmente às afinidades impessoais 

que os atores já nutriam entre si, de natureza ideológica e teológica, operando como 

atestado multiplicador de proximidade. A proximidade viabilizou aos desconvidados que 

recorressem às redes pessoais e facilitou aos aliados que se disponibilizassem à 

solidariedade. E isso porque o alerta ao ator de que aquele distúrbio “lhe diz respeito” é 

de grande importância para que ele decida se engajar na situação. Aos aliados, portanto, 

além da sensibilidade política para perceber o distúrbio – algo da ordem de uma 

proximidade política com os desconvidados –, se manifestou essa proximidade pessoal 

que torna mais difícil ignorar o caso ou motiva um engajamento mais intenso. Por 

constrangimento ou motivação, fato é que a proximidade facilitou que os atores 

enquadrassem a situação segundo os mesmos ângulos e repertório semântico, ainda que 

tenham se engajado por diversas modalidades. Esse registro cognitivo compartilhado do 

episódio e devidamente confirmado na reciprocidade das relações previamente 

acumuladas, ganha o nome de campo de experiência coletiva411 – essa realidade 

intersubjetiva em que unidades individuais experimentam da mesma coisa (Cefaï, 2017). 

Só duas pessoas foram desconvidadas, mas muitos atores individuais e coletivos foram 

 
411 Essa experiência compartilhada processada ao longo das interações se desdobra em sobreposições de 

afetos, julgamentos, tomadas de decisão, instituições, alianças, enfim, de múltiplas formas de engajamento 

dos atores - formas essas que se referem mutuamente, se reforçam, se contradizem e adensam a dimensão 

pública dessas interações: 

“Sem o envolvimento num processo de definição e de resolução de situações problemáticas que leve ao 

reconhecimento delas, à sua explicitação e ao seu controle, tanto afetiva como cognitiva e normativa, o 

distúrbio permanece tácito ou latente. (...) A mediação de uma experiência coletiva é, aqui, capital para que 

o distúrbio seja problematizado e publicizado e para que as pessoas saibam com o que estão lidando e o 

que fazer com isso. Elas remanejam seus critérios de compreensão e alargam seus horizontes de 

inteligibilidade. Tentam converter o distúrbio em problema (issue) a respeito do qual dispõem de 

informações, sobre cujo sentido podem se entender ou brigar, e sobre o qual dão a si mesmas oportunidades 

de ação. 

Em outras palavras, geram um campo de experiência coletiva com modos de ver, dizer e fazer de sentido 

comum, articulados por uma rede de números, categorias, tipos, relatos e argumentos disponíveis que 

permitem apreender um estado de coisas como um problema identificável e reconhecível. 

Esse campo de experiência compreende igualmente conjuntos de hábitos, usos ou costumes, de ‘hábitos 

conjuntos’ que organizam uma ‘ordem moral’ e possibilitam na prática experimentar todos os tipos de 

sentimentos morais para o bem e para o mal, de se indignar e de se expressar junto aos outros” (Cefaï, 2017, 

p.193, 193). 
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afetados e se viram participantes da situação, compartilhando atitudes, opiniões, 

argumentos, conhecimentos e sentimentos comuns a respeito do episódio em si. 

 Com base nos enquadramentos adotados podemos acessar condicionadamente o 

registro cognitivo da situação pelos atores e sua experiência da situação, definida como 

“injustiça”, “indignação”, “tristeza”, “revolta”, “racismo”, “discriminação” e “covardia”. 

O uso desses termos também indica, vale dizer, As…o quanto as dinâmicas de 

problematização pública arrastam consigo um jogo de emoções e revisões que se 

reforçam, convocando valores e operações de juízo coletivamente compartilhadas por 

agentes partícipes de uma situação problemática - as “emoções coletivas” são 

constitutivas da experiência pública (Queré, 2019). Esse léxico afetivo412 que sublinha a 

vitimização e a indignação se torna tanto mais significativo quando consideramos a noção 

deweyana de experiência que é a de um “fazer-sofrer” que implica ser tocado pelo mundo 

e respondê-lo. “Fazer experiência de algo” requer primeiramente o ser afetado por. Pelos 

enquadramentos propostos, portanto, semanticamente ordenados a partir da 

experiência/testemunho, compreende-se que o desconvite significou aos atores, 

desconvidados e aliados, uma experiência coletiva de injustiça racial, ou “racismo”. 

 Outro fator relevante na produção seletiva desses enquadramentos é a “liderança” 

– conforme, aliás, já indicado em outros termos na literatura sobre o objeto (Burdick, 

2005). As lideranças são muito importantes, sobretudo considerando que o movimento 

negro evangélico é pouco institucionalizado, composto por grupos cujos formatos 

organizativos são mais fluidos e propensos à vinculação mais frouxa dos membros, além 

de dotados de poucos recursos materiais. São essas figuras as responsáveis pela 

representação pública dos grupos, formação de alianças, prospecção de oportunidades, 

bem como pela construção diária que exige agenciar recursos, animar pessoas, propor e 

organizar calendários de atividades e retroalimentar esse processo indefinidamente. 

Importam porque são os que dispõem de maior reconhecimento e legitimidade para 

 
412 Passividade e passionalidade se manifestam juntas: “A afetividade não é um tema entre outros. Ela é o 

que faz com que haja experiência, tanto perceptiva quanto cognitiva ou moral. Não é uma coloração de 

estados de fato ou de estados de consciência. Ela é o que garante nosso contato com os outros e com as 

coisas, e o que mantém unidas as situações nos situando nelas. A ação coletiva não está toda no agir, mas 

também no sofrer e no compartilhar. Ela tem uma dimensão de afeição e paixão coletiva. Mais do que serem 

propulsados em direção a um ponto estratégico, os membros que se engajam são afetados por situações em 

que contribuem para definir e dominar; eles são ‘passíveis’, expostos a eventos que os abalam e os tiram 

da rota, remanejando seus critérios de compreensão e reorganizando seus horizontes de inteligibilidade” 

(Cefaï, 2009, p.31, 32). 
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nomear as situações, enquadrá-las e defini-las, identificando elementos da paisagem e 

compondo aí uma certa experiência. Não são os donos da verdade, sobretudo nesses 

grupos que tanto valorizam a horizontalidade413, mas em geral são sim os líderes, os 

depositários dos acúmulos coletivos com base em experiências passadas. A atuação das 

lideranças consiste, pois, em preservar o “senso comum” dos grupos, a opinião média que 

seus integrantes compartilham, além de lhes oferecer horizontes de engajamento e sugerir 

enquadramentos às situações. 

 Do outro lado, a Coalizão Batista Conservadora, o executivo da CBB e a própria 

JBB puseram em campo uma estratégia argumentativa que visou minimizar o 

acontecimento, enquadrar o desconvite como um dado normal e esvaziar a acusação de 

racismo de várias maneiras: primeiramente recorrendo ao uso da presença negra como 

selo antirracista, a exemplo do pastor Sócrates que exibe seu lugar de fala como executivo 

negro ou ostentando a capacidade de conviver com pessoas negras, como o pastor João 

Aquino. De outro modo, como fez o líder da JBB lembrando que todos são contrários ao 

racismo e que isso une a todos a despeito das divergências ideológicas. A Coalizão, o 

pastor Pedrão, o pastor Sócrates, o pastor João Aquino e Amnon (em nome da JBB) 

também mencionam a inadequação político-ideológica dos oradores para a ocasião – 

motivo apresentado desde o início da controvérsia quando da postagem do pastor Baldaci, 

cujas críticas enfatizavam a ligação dos convidados ao ecumenismo, à teologia da missão 

integral e ao Partido dos Trabalhadores (PT). 

 Nesses discursos o referido congresso é representado como bíblico, evangélico, 

despolitizado e ideologicamente neutro. Chamando a atenção para a presença de pessoas 

negras na alta hierarquia da CBB e sublinhando o perfil ideológico “desviante” dos 

desconvidados, buscaram minimizar o episódio. Além disso, ao manter e realizar uma 

roda de conversa sobre o tema do debate, procuraram esvaziar de vez a acusação de 

racismo por parte dos ativistas e grupos próprios ou amigos do movimento negro 

evangélico. A construção das narrativas de vitimização e acusação pelos atores do 

movimento negro evangélico, que tratou de racializar o confronto, sucumbiu ao 

 
413 A horizontalidade é um valor fundamental para estes militantes que, uma vez tendo experimentado das 

democracias protestantes ou das tiranias episcopais neopentecostais, carregam experiências significativas 

de deliberação coletiva ou de sua negação. Experiências acrescidas, não raro, de participação em coletivos, 

movimentos e partidos de esquerda. A horizontalidade nos grupos de evangélicos progressistas tende, 

portanto, a indicar maior representatividade dos líderes. 
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enredamento dessa disputa nas lutas imediatamente político-ideológicas, explicitadas 

pelo establishment batista desde o início da controvérsia. 

 Efetivamente, os argumentos acionados nos enquadramentos divergem, em grande 

medida, em função dos diferentes públicos a quem os atores se dirigem, bem como 

respondem, em maior ou menor grau, aos discursos dos oponentes. Essa interação 

discursiva parece também dificilmente se dar sem implicar numa guerra classificatória 

em que mais do que definir a situação, num quadro narrativo, os atores definem-se uns 

aos outros, e a si mesmos. Trocam acusações: “racistas”, “censores”, “intolerantes” 

versus “esquerdistas”, “polêmicos” e “partidários” que não se encaixam nos princípios 

“bíblicos” e doutrinários. Assim a controvérsia produz e reitera as identidades públicas 

em confronto, uma vez que, no acúmulo das divergências e disputas, os agentes chegam 

até a se orgulharem de pertencer a um dos lados e sofrerem oposição desse outro. 

  Considerando que “guerras culturais” são basicamente disputas classificatórias, o 

objetivo dos que nelas guerreiam é marcar o oponente com algum mau adjetivo, dar-lhe 

pecha deletéria. “Comunista”, “petista”, “esquerdista”, “abortista”, “gayzista”, “liberal”, 

“reaça”, “coxinha”, “gado”, “fascista”, “bolsominion” e outros impropérios abundam 

tretas afora. Mas de outro lado, a classificação de si é igualmente fundamental, isto é, os 

contendentes reivindicam o monopólio de certas identidades, o direito exclusivo de posse 

legítima sobre uma classificação. Nesse sentido, as guerras culturais, precisamente num 

contexto de fragmentação das identidades e fragilização dos monopólios identitários, 

ocorrem particularmente como disputas por identidades e não apenas como embate entre 

identidades antagônicas. 

 No caso abordado, o que os atores disputam, vale dizer, é o status de cristãos, 

evangélicos e batistas legítimos. Disputa-se o que significa ser um cristão autêntico, um 

evangélico realmente “bíblico” ou um batista coerente à tradição denominacional. Não é 

o status de quem melhor combate o racismo que está em jogo, mas sim a própria 

identidade religiosa, de cuja legitimidade derivam todas as atitudes políticas e morais 

consideradas relevantes pelos atores. 
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4.7. “A porta é estreita” – A inserção do ativismo negro evangélico nas igrejas 

 Uma controvérsia pública sobre racismo nessas proporções é inédita no universo 

evangélico brasileiro. Mas sua contingência se torna menos misteriosa quando situamos 

historicamente o evento; de fato, o crescimento do movimento negro evangélico se dá em 

sincronia com o reaparecimento público de um ativismo político evangélico mais amplo, 

autodenominado “progressista”. Por sua vez, essa recolocação no espaço da aparência 

ocorre nos marcos de uma forte polarização política no país, marcada pelo 

recrudescimento das posições ideológicas dos atores, o acirramento de suas disputas e a 

emergência de contraditórios (Mariano, 2016). 

 Desse modo, se no passado se registrava o recurso à unidade eclesial como 

argumento para reprodução do tabu e interdição do debate racial no meio evangélico 

tradicional (Novaes & Floriano, 1985), hoje a sensibilidade à questão racial submete-se a 

outras urgências, espelhando a polarização política mais ampla do país. O debate racial 

não é diretamente interditado, por si, mas é constrangido e fendido pelas disputas políticas 

em voga no país. Sem sombra de dúvida, a polarização político-ideológica vigente é um 

dos principais, senão o principal, fatores condicionantes da inserção do ativismo negro 

evangélico nas igrejas e tem contribuído para reduzir espaços e possibilidades de diálogo 

sobre quaisquer noções e assuntos que envolvam direitos, especialmente os de minorias 

como negros, mulheres, população LGBT, mas também os direitos sociais, políticos e os 

“Direitos Humanos” em geral. Em lugar disso, sobram monólogos pastorais, à esquerda 

e à direita, com a respectiva supressão de contraditórios e constante vigilância para evitar 

dissidências. 

 É um dado relevante nessa equação o fato de os pastores progressistas evangélicos 

estarem publicamente atrelados ao petismo, Lula e figuras atualmente demonizadas como 

nunca antes na história desse país414, o que torna as parcelas evangélicas conservadoras 

 
414 Refiro-me às principais lideranças evangélicas progressistas. Dois deles, bastante conhecidos são: 

Pastor Ariovaldo Ramos, fundador e coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, 

importante teólogo da missão integral e ex-presidente da Aliança Evangélica Brasileira (AEVB). Colunista 

em canais como Mídia Ninja, Nocaute e Brasil 247. Visitou o ex-presidente Lula quando este esteve preso 

em Curitiba: https://www.youtube.com/watch?v=_0ednfKEE2E e enviou-lhe carta, conforme noticiado no 

próprio site do Partido dos Trabalhadores: https://pt.org.br/pastor-ariovaldo-ramos-para-lula-que-o-cristo-

continue-a-cumula-lo-de-forca/ 

Há anos o pastor Ariovaldo Ramos tem sido alvo de diversas críticas em meios de comunicação da direita 

evangélica, como jornais e canais no Youtube. Um exemplo: https://noticias.gospelmais.com.br/ariovaldo-

ramos-jesus-defender-lula-estivesse-aqui-97076.html. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_0ednfKEE2E
https://pt.org.br/pastor-ariovaldo-ramos-para-lula-que-o-cristo-continue-a-cumula-lo-de-forca/
https://pt.org.br/pastor-ariovaldo-ramos-para-lula-que-o-cristo-continue-a-cumula-lo-de-forca/
https://noticias.gospelmais.com.br/ariovaldo-ramos-jesus-defender-lula-estivesse-aqui-97076.html
https://noticias.gospelmais.com.br/ariovaldo-ramos-jesus-defender-lula-estivesse-aqui-97076.html
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mais refratárias a quaisquer conteúdos (impressos, digitais ou presenciais) que venham 

desses líderes ou de indivíduos e grupos associados a eles. A ascensão política da direita 

evangélica e seu apoio eleitoral maciço ao capitão reformado no segundo turno em 2018, 

seguida de sua aliança com o governo federal, no qual ocupa meia dúzia de ministérios, 

reforça ainda mais o bloqueio ao diálogo com expressões minoritárias e não 

convencionais de fé evangélica, bem como forte vigilância ideológica, hostilidade e 

combate ao que identificam como “de esquerda” ou “progressista”. Esse quadro integra 

um processo mais amplo de constituição de uma “direita cristã” no Brasil, em tudo 

assemelhada à christian right estadunidense - anti-gênero, pró-vida, pró-armas, pró-

liberalismo econômico - dotada de agenda e meios próprios de combate (Almeida, 2019; 

Mariano, 2016; Mariano & Girardi, 2019). E isso num país em que o antirracismo é 

basicamente uma pauta dos grupos de esquerda. 

 Decorre desse ordenamento político uma restrição de espaços às causas coletivas 

pró-minorias e pró-direitos humanos que impede que o debate racial se estabeleça no 

interior das igrejas. Há exemplos claros de reprovação pública de grupos evangélicos ao 

movimento negro: No texto “Estamos diante de um caos planejado?”415, publicado no site 

da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), Rafaela Dias comenta o episódio do 

assassinato do homem negro George Floyd por um policial branco nos EUA, distúrbio 

desencadeador de uma onda internacional de protestos contra o racismo. O artigo 

basicamente consiste em condenar o movimento “Black Lives Matter”, associando-o a 

personagens considerados nefastos pela autora como os “antifascistas”, “Karl Marx”, “ala 

progressista” e os “comunistas”. Na verdade, por trás da revolta contra o assassinato de 

Floyd estaria uma grande conspiração com vistas a instaurar uma ditadura comunista onde 

as liberdades seriam suprimidas. Citando Ludwig Von Mises e o jornalista direitista 

Rodrigo Constantino, o texto alerta com veemência: “A verdade é que a esquerda se 

apoderou dos movimentos coletivistas. Lutar pelas mulheres, pelos negros e por todos os 

 
O pastor Henrique Vieira, colunista da Mídia Ninja, ex-vereador pelo PSOL em Niterói (RJ), vem ocupando 

diversos espaços midiáticos, incluindo aparições em TV Globo, além de produzir e disseminar conteúdo 

digital: 1) vídeo do discurso do Pastor Vieira no comício do candidato Fernando Haddad (PT), durante o 

segundo turno das eleições presidenciais de 2018: https://www.youtube.com/watch?v=-

FsboDCBXJ0&list=PLpBxkANbx3H25L_Db4pnmW-xUj6A7AsRO&index=2366; 2) vídeo expositivo 

do pastor no canal da editora Boitempo: https://www.youtube.com/watch?v=m6XVzQwmKLU. 

 

Henrique também sofre diversos ataques nos canais de informação da direita evangélica. Um exemplo: 

https://overbo.news/psol-lancara-pastor-candidato-para-enganar-conservadores/. 
415 https://www.universal.org/noticias/post/estamos-diante-de-um-caos-planejado/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-FsboDCBXJ0&list=PLpBxkANbx3H25L_Db4pnmW-xUj6A7AsRO&index=2366
https://www.youtube.com/watch?v=-FsboDCBXJ0&list=PLpBxkANbx3H25L_Db4pnmW-xUj6A7AsRO&index=2366
https://www.youtube.com/watch?v=m6XVzQwmKLU
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que eles mesmos intitulam como ‘minorias’, facilita um discurso populista barato”416 e 

conclui lembrando que “todas as vidas importam”. Em outro texto, assinado pela mesma 

autora417, se diz que “ações como ‘Vidas negras importam’ escondem uma origem 

marxista” e questiona as noções de “opressão” e “democracia” dos movimentos 

antirracistas, novamente alertando os leitores para que não sejam “massa de manobra”: 

“Entenda que a questão não é a causa defendida, mas a maneira como parte desses 

movimentos influenciam as pessoas que aderem à causa para cumprir as agendas de 

interesse de quem está por trás da iniciativa”418. Em texto também contemporâneo ao caso 

Floyd, “Ódio do bem?”419, assinado pela Redação da Folha Universal, se compara a 

comoção dos progressistas diante do assassinato do cidadão negro americano às 

expressões de ódio dos mesmos progressistas contra o presidente Jair Bolsonaro que, 

quando sob infecção por Covid.19, foi alvo de uma enxurrada de críticas e ironias, 

incluindo a hashtag “#forçacovid”420. A conclusão é de que haveria comoção seletiva e 

de que os setores ditos de “esquerda” eram odiosos tanto quanto os que diziam criticar: 

Vários usuários que se intitulam de “esquerda”, os promotores da 

tolerância, desejaram não apenas a morte do presidente como 

também chegaram a afirmar que ele estaria mentindo para 

promover o uso da cloroquina. 

O fato é que esse “ódio do bem” não é surpresa para quem tem 

acompanhado as manifestações desse grupo nos últimos tempos. 

Em 25 de maio, por exemplo, o segurança George Floyd, que era 

afroamericano, foi morto de maneira brutal (um policial branco o 

asfixiou se ajoelhando em seu pescoço). 

O caso foi visto como uma atitude racista. A notícia correu o 

mundo e causou revolta em todos. De fato, foi horrível, mas, 

lamentavelmente, esse episódio abriu um caminho para muitos 

grupos oportunistas aparecerem, como o Antifa (antifascistas) e o 

Black Lives Matter (Vidas Negras Importam), autores de muitos 

protestos violentos seguidos de saques, que ocorreram, no caso 

deste último, nos Estados Unidos (Folha Universal, 19/07/2020). 

 
416 https://www.universal.org/noticias/post/estamos-diante-de-um-caos-planejado/ 
417 https://www.universal.org/noticias/post/entendendo-os-movimentos-sociais-baseados-em-raca-e-

identidade-de-grupo/ 
418 Ibidem. 
419 https://www.universal.org/noticias/post/odio-do-bem/ 
420 https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/07/06/interna_politica,869895/forca-

covid-bomba-no-twitter-apos-bolsonaro-apresentar-sintomas-da-d.shtml 
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 O uso do adjetivo “oportunista” para caracterizar o movimento Black Lives Matter 

e a insistência de que haveria forças subversivas “por trás” do antirracismo organizado 

repercutiram mal.421 422 

 Por outro lado, o site da IURD é o mesmo que traz diversas notícias de casos de 

racismo, sempre em tom condenatório e exortativo aos leitores.423 424 425 426 427 428 429 430 

Em um dos textos, “Racismo: burrice misturada a maldade”431 se lê que o racismo é uma 

“ideologia perversa” e que “o racismo é usado para justificar privilégios financeiros aos 

que se consideram melhores por causa de sua cor de pele. O racismo alimenta injustiças 

e desigualdades de todos os tipos”. Outro, mais didático, “Racismo na internet: como 

denunciar?”432 lembra que o racismo é crime e orienta os leitores sobre como proceder 

para denunciá-lo à Justiça. Até o Dia da Consciência Negra mereceu um artigo especial433 

que enfatiza a persistência das desigualdades sociorraciais e, citando o Atlas da Violência, 

critica a maior exposição dos jovens negros à violência mesmo mais de um século após a 

Abolição da escravatura. Invocando a Bíblia, o texto afirma: 

“A Lei 10.639 institui 20 de novembro como data para refletir 

sobre a integração racial no Brasil. Embora o escravagismo tenha 

sido abolido em 1889, 128 anos atrás, a segregação ainda 

prejudica milhões de pessoas. O racismo é, inclusive, contra a 

Palavra do Senhor, que afirma: ‘Deus não faz acepção de pessoas; 

Mas que Lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, O teme 

e faz o que é justo’ - Atos 10.34:35” (Folha Universal, 

20/11/2017). 

 
421 https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/para-universal-black-lives-matter-e-movimento-

oportunista.html 
422 https://www.metropoles.com/brasil/igreja-universal-diz-que-movimento-black-lives-matter-e-

oportunista 
423 https://www.universal.org/noticias/post/o-que-o-racismo-do-ator-liam-neeson-pode-ter-a-ver-com-

voce/ 
424 https://www.universal.org/noticias/post/casos-de-racismo-que-viralizaram-na-internet/ 
425 https://www.universal.org/noticias/post/como-criancas-se-tornam-racistas/ 
426 https://www.universal.org/noticias/post/mais-racismo-no-futebol-agressores-nao-enxergam-o-

problema/ 
427 https://www.universal.org/noticias/post/alem-do-que-voce-viu-racismo-no-futebol-cresce/ 
428 https://www.universal.org/noticias/post/produtos-para-clarear-a-pele-reforcam-ideias-racistas/ 
429 https://www.universal.org/noticias/post/mais-um-caso-de-racismo/ 
430 https://www.universal.org/noticias/post/jogador-russo-e-racista-contra-brasileiro-nao-sei-porque-lhe-

deram-um-passaporte/ 
431 https://www.universal.org/noticias/post/racismo-burrice-misturada-a-maldade/ 
432 https://www.universal.org/noticias/post/racismo-na-internet-como-denunciar/ 
433 https://www.universal.org/noticias/post/20-de-novembro-dia-de-reflexao/ 
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 Os textos que condenam o racismo publicados no site da denominação já 

atenderiam de pronto a exigência do movimento negro evangélico de que as igrejas “se 

posicionem” diante da injustiça racial, denunciem o racismo como pecado e disseminem 

valores igualitários e exortem os fiéis a condutas cidadãs. Surpreendentemente, seria a 

controversa IURD a fazê-lo. Poderia não publicar nada sobre o tema, “evitar polêmica” e 

ignorar o assunto, inclusive o criticado 20 de Novembro - saudado no artigo como “dia 

de reflexão” -, ainda assim há uma série de textos de teor abertamente antirracista. No 

mesmo site, porém, constam textos criticando ferozmente o movimento Black Lives 

Matter e reiterando pânicos morais de viés anticomunista. Sim, trata-se de uma 

contradição. No caso da IURD o caso se torna mais complexo considerando-se que a 

igreja protagonizou nas últimas décadas uma forte ofensiva contra os cultos afro-

brasileiros e que a intolerância religiosa tem sido discursivamente racializada por adeptos 

dos cultos e atores do movimento negro, inclusive evangélico. Ao mesmo tempo, é à 

IURD que se ligava o pastor Reginaldo Germano. Ex-radialista e ex-policial militar, 

Germano exerceu dois mandatos como deputado federal (PFL, PMDB, PP) entre 1998 e 

2006, quando foi denunciado pelo Ministério Público Federal por envolvimento na “máfia 

dos sanguessugas”. Germano foi relator da Comissão Externa da Câmara para a 

Conferência Mundial de Combate ao Racismo, em 2001, e relator do Projeto de Lei 

6.912/2002 que resultou na Lei 12.288/2010, o Estatuto da Igualdade Racial (Santos, 

2013).434 435 436 

 De todo modo, o que o descompasso contraditório patente na Folha Universal nos 

revela é que a relativa sensibilidade ao tema do racismo é atravessada pela urgência das 

guerras culturais que dão os termos da polarização político-ideológica atual. O resultado 

intriga: segundo os textos iurdianos o racismo é condenável e os cristãos devem repudiá-

lo, mas não por meio de ações coletivas de viés progressista que se inspirem no rebelde 

movimento negro estadunidense. Racismo, não; movimento negro, também não. 

 Mais à direita, encontram-se expressões menos contraditórias e mais coerentes; 

aquelas mais reacionárias e que visam invalidar o debate racial de pronto. Silas Malafaia 

 
434 http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/germano-reginaldo 
435 https://www.camara.leg.br/deputados/73574/biografia 
436 Relatório de Germano sobre o Projeto de Lei para instituição do Estatuto da Igualdade Racial, disponível 

em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=106904&filename=PRL+1+P

L319800+%3D%3E+PL+6912/2002>. Acesso em: 15/09/2021. 
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é o exemplo. Consta em seu perfil no Twitter, por exemplo, a defesa do jornalista William 

Waack, demitido da Rede Globo de televisão após um vídeo seu com ofensas racistas 

viralizar nas redes sociais437. Advogando pelo jornalista, o pastor declarou: "Acredito que 

William Waack fez uma brincadeira de mau gosto, mas ñ é racista.Quem nunca fez uma 

brincadeira de mal gosto? Atire a 1ª pedra"438. Já quanto ao Dia da Consciência Negra, 

Malafaia publicou: “HIPÓCRITAS! Querem falar de racismo um dia. Nos outros 364 

dias do ano, não estão nem aí para os negros”439. A frase legendava um link para um vídeo 

em que questiona a data, ainda que se diga ser contra o racismo440. Em outra ocasião 

publica um vídeo de um homem negro americano criticando o movimento Black Lives 

Matter por suas ações diretas de protesto que incluem o uso da força; diz a legenda: “UM 

NEGRO AMERICANO DANDO UMA LIÇÃO NOS IDIOTAS QUE QUEREM 

IMPOTAR O LIXO PRODUZIDO LÁ. Adivinha! Quem está por de trás da safadeza?”441 

No Facebook o pastor acusa o movimento negro americano de “incitar protestos 

violentos” - a postagem compartilha um link do ultraconservador Instituto Gamaliel, cuja 

chocante manchete é “Black lives matter incentiva derrubada de estátuas de Jesus: 

‘supremacia branca’”442. 

 Em diferentes graus, a direita evangélica resiste contra o antirracismo organizado, 

muito particularmente apoiando-se na crítica ao “radicalismo” do movimento negro 

estadunidense Black Lives Matter, associado à esquerda, ao comunismo e à subversão 

violenta. Não temos, contudo, uma luta escancarada no Brasil entre o movimento negro 

e a direita evangélica. Primeiro, porque essa última não tem o supremacismo branco entre 

suas pautas. Segundo, porque seu principal adversário nas últimas duas décadas é o 

movimento LGBT. Um eventual adensamento do ativismo negro evangélico, sim, poderá 

provocar atritos mais frequentes e bem mais acirrados do que o episódio do desconvite 

ou críticas ao repertório do Black Lives Matter. Portanto, é correto precisar 

historicamente as dificuldades enfrentadas pelos ativistas em adentrar às igrejas, 

 
437 https://f5.folha.uol.com.br/televisao/2017/12/globo-demite-william-waack-apos-caso-de-

racismo.shtml 
438 https://www.esquerdadiario.com.br/spip.php?page=gacetilla-articulo&id_article=19616 
439 https://twitter.com/pastormalafaia/status/1267905102230302724 
440 O vídeo também traz no título uma frase alarmista: “ALERTA! A questão do racismo”: 

https://www.youtube.com/watch?v=5qRXeNngBv0&ab_channel=SilasMalafaiaOficial 
441 https://twitter.com/pastormalafaia/status/1267950556812906498 
442 https://institutogamaliel.com/black-lives-matter-incentiva-derrubada-de-estatuas-de-jesus-supremacia-

branca/?fbclid=IwAR3pi39uH6DuviRaQ46bhNKgVSgqimGkhAY__mTEl1rXdtH4bF6h4EHE7GE 



144 

 

discernindo quais sejam aquelas de ordem preponderantemente conjuntural dadas pelo 

arranjo de afetos e poderes dessa hora de forte polarização político-ideológica. 

 Afora sua natureza conjuntural, também há obstáculos de mais longa duração: o 

racismo como um tabu nacional e sua negação como assunto relevante e discutível, as 

representações antidireitos humanos que vigem hegemonicamente (Caldeira, 1991), o 

baixo enraizamento social do direito no Brasil e os fundamentos culturais do 

autoritarismo (Pinheiro, 1991). Essa soma de condicionantes estruturais se atualiza 

expressivamente na conjuntura atual e dificulta a inserção desses ativistas junto ao 

público das igrejas, sobretudo quando carecem da chancela das lideranças pastorais. Não 

à toa os grupos de ativismo negro evangélico e os ligados a outras causas progressistas 

têm estabelecido estratégias de alcance aos evangélicos por fora da igreja, contornando 

os templos com a oferta de ocasiões autônomas de socialização eminentemente político-

religiosa: seminários, rodas de conversa, acolhimentos e divulgação de conteúdo digital.  

 A maioria dos ativistas entrevistados resumem a “parceria” com algumas igrejas à 

cessão do espaço físico do templo para que os grupos negros evangélicos possam realizar 

suas reuniões. Afora o favor logístico, é no mínimo infrequente a cooperação entre as 

partes: 

Somos um movimento social e por este momento não somos ligados às igrejas. Os 

participantes do movimento são membros de diversas igrejas e desigrejados. Nossa 

relação com as igrejas costuma se limitar ao uso do espaço físico para quando 

precisamos realizar eventos (Andressa, MNE/RJ). 

Mais ou menos. Existem algumas igrejas que apoiam cedendo o espaço para 

reuniões/encontros ou abrindo para alguma formação. De maneira geral ainda é difícil 

o abraço completo do movimento por questões doutrinárias das igrejas que tem 

dificuldade em conversar com o que o movimento acredita (Anicely, MNE/PE). 

Sim, temo um ótimo apoio da Igreja Metodista da Luz, na pessoa pastora Eliad Santos, 

onde começamos a fazer as reuniões do MNE em 2020 (Fernanda, MNE/SP). 

Aqui em Recife até que a gente tem igrejas parceiras que no caso seriam: a Igreja 

Anglicana, a Primeira Igreja Batista em Butrins, a Igreja Batista em Coqueiral, a Igreja 

Mangue e a Primeira Igreja Imperial. Dá para usar o espaço e às vezes a gente faz 

alguma atividade juntos com a participação dos membros locais (Jackson, MNE/PE). 

 Exceção feita ao MNE/PE, que tem obtido alguma inserção; não na forma de uma 

relação estável baseada em projetos de médio e longo prazo, mas em interações pontuais 

para realização de eventos como cultos, palestras, cursos e rodas de conversa sobre 
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questão racial443 444 445. A aproximação entre movimento social e igreja tem percalços 

derivados de diferentes expectativas dos atores, uns com relação aos outros, como 

depõem os militantes abaixo: 

 Madalena (MNE/PE): 

 Aí a gente pode acabar a entrevista (risos). O MNE nasceu em 2017, 2018. A gente 

tinha uma abertura maior com as igrejas. Deixavam essas portas abertas porque estava 

nesse contexto para construir diálogos. Como eu citei as três igrejas: Coqueiral446, 

Imperial447 e Butrins448. Sempre foram igrejas muito abertas para gente. A gente recebe 

alguns convites de algumas igrejas que não são publicamente ou notoriamente 

progressistas, mas as vezes não entendem o nosso viés progressista. Às vezes elas pensam 

que a gente tá discutindo apenas o racismo num olhar muito cristãozinho, só aquilo ali 

de igreja, sabe? Não sai para discutir estrutura, instituições e não discute a instituição-

igreja. A maioria deles fica se respaldando naquele texto de Paulo, “em Cristo não há 

judeu, nem grego”449 etc., Mas isso em 2017, 2018 a gente tinha essa abertura maior. 

Agora em 2019 a gente tem enfrentado uma problemática porque a gente assumiu a 

postura de acolhimento com relação à população LGBT, levando em consideração que 

muitos dos membros do colegiado do MNE são pessoas LGBT. E aí a maior a das igrejas, 

incluindo as progressistas, ainda sofrem com essa temática, não se abriram para esse 

tema de um cristão LGBT. Então o fato de a gente ser LGBT acabou fechando algumas 

portas para gente. A gente não é mais convidado para falar em certos lugares. A Imperial 

ainda é uma igreja que se permite estar muito aberta para gente, embora ainda exista 

uma questão conservadora com relação a isso, não se discute a questão da sexualidade 

para a população LGBT, embora tenha membros dentro da igreja que são 

declaradamente homoafetivos e que tem uma atuação muito forte dentro da igreja, mas 

ainda tem algumas problemáticas quanto a isso. Mas a Imperial não fechou as portas 

para gente, a gente ainda consegue atuar lá, tanto que a Imperial é o nosso lugar de 

 
443 https://www.instagram.com/p/CF-v9AdJyiz/ 
444 https://www.facebook.com/events/503313470397643/?post_id=503313807064276&view=permalink 
445 https://www.facebook.com/watch/live/?v=451410165566661&ref=watch_permalink 
446 Igreja Batista em Coqueiral: https://www.facebook.com/IBCoqueiralRecife/ 
447 Igreja Batista Imperial: https://www.facebook.com/IBImperial/ 
448 Primeira Igreja Batista em Butrins: https://www.facebook.com/pibbultrins 
449 Madalena se refere a um texto básico do universalismo cristão, que consta na Carta do apóstolo Paulo 

aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. 
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maior atuação, quando a gente pensa em desenvolvimento de projetos, formação que 

inclui gente da igreja e gente de fora. É uma igreja centenária que fica no Coque, uma 

das maiores periferias do Recife. A gente tem pessoas do MNE que continuam sendo 

chamadas enquanto MNE, mas o coletivo teve uma redução dos convites. Hoje em dia a 

relação com a igreja é difícil. Mas a gente tem essa relação boa com a Imperial, a gente 

consegue debater muito lá, é uma igreja que tem muitos jovens. E a favela sempre resistiu 

para não ser dizimada! E por isso a gente consegue fazer muita associação entre o campo 

progressista e a resistência diária das pessoas, é um fato. Quem vai na favela para matar 

favelado? É a polícia. Quando a gente traz isso para um olhar estrutural, a gente 

consegue fazer analogias e dialogar. A maioria das pessoas da igreja moram na favela, 

então tem um diálogo. A gente faz muitos acolhimentos lá e pretendemos fazer ainda mais 

agora, lá dentro da Imperial. 

 João (MNE/PE): 

 Pastores progressistas começaram a ver que o tema era relevante e convidaram a 

gente. Porque não era prioridade nem entre os progressistas. A gente fez ações até na 

Convenção Batista Pernambucana, com os jovens da mata sul. Igreja amigas: Primeira 

Igreja Batista em Butrins, IBC (Igreja Batista em Coqueiral) Igreja Batista imperial, 

Igreja Mangue450, um diálogo muito bom com a [Igreja] Episcopal Anglicana451. E a 

gente foi convidado para uma igreja pentecostal revelação da graça. Eu e Mário fomos 

convidados para ir falar lá, uma pastora negra pentecostal, na enseada dos corais. O 

culto começou 16:30 da tarde e fui falar às 19:30. Falamos de Luther King, reparação 

histórica e a igreja dava glória. 

 Em relação às igrejas por exemplo, eu acho que pela relevância na cidade, a gente 

conseguiu incidir nas igrejas. Não foi ao contrário, a igreja não abraçou a gente e a 

gente se tornou relevante na igreja e depois na cidade. A cidade reconheceu a gente, os 

movimentos sociais, os coletivos do movimento negro reconheceram a gente, as frentes, 

os partidos, os mandatos, todo mundo reconheceu a gente e aí sim a igreja, as pessoas, 

os irmãos, um a um, vão reconhecendo a gente como até hoje a gente é chamado para ir 

em igrejas que a gente nem conhece, igrejas bem evangélicas mesmo. Igreja que não tá 

no nosso hall. E tem igrejas que talvez aceitassem nossa pauta e a gente ainda nem 

 
450 https://www.instagram.com/igrejamangue/?hl=pt-br 
451 https://www.ieab.org.br/ 
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chegou nelas, caso da Primeira Igreja Presbiteriana Independente do Recife. Eu conheci 

o pastor a partir da missão integral e tal, é um cara que eu sei que conseguiria chegar, 

mas a gente não tem perna então a gente não faz. O MNE não chegou no seu máximo, a 

gente tá no começo do trabalho nessa forma. 

 Maria (MNE/PE): 

 (...) vamos caminhar com a igreja? A gente tenta algumas articulações com 

algumas igrejas, Coqueiral, PIB, Imperial e tal. Mas assim, são pautas que não tem como 

suavizar. Questão da injustiça contra mulheres e povo negro não tem como suavizar. Eu 

percebo que há uma tentativa de parte dos setores progressistas evangélicos de ter uma 

postura metodológica suavizadora que Jesus é amor, mansidão e etc. Mas ele trouxe a 

espada. Tem coisas que não dá para suavizar. 

 A pauta da sexualidade: Algumas pessoas LGBT’s até se abriram para o grupo e 

tal e estavam preocupadas com a imagem do grupo e nós estávamos preocupados com a 

segurança dessas pessoas porque constantemente nos representam etc e como poderiam 

sofrer ataques diretos. Então houve essa preocupação de assumir ou não assumir, mas a 

gente circula em todos os espaços e as pessoas são LGBT’s e pronto. E até decidimos 

que independente da orientação sexual ou da identidade de gênero as pessoas podem 

participar do colegiado normalmente, tá no nosso regimento, achamos ideal fazer todas 

essas tomadas de posição coletivas. Qualquer pessoa que vier perguntar se no MNE tem 

LGBT a gente vai dizer “sim, tem”. Às vezes falam: “Vanessa como é que é, tem gay no 

MNE? E como é que você deixa?” Eu digo “oxe e eu lá tenho que deixar?! Eu não tenho 

que deixar anda. O movimento é social, é de Deus”. Já rolou isso, eu tesourei e pararam. 

Mas é óbvio que a partir do momento que a gente assume isso publicamente, as pessoas 

percebem e sabem e tal. Isso fechar portas e abre portas. Por exemplo, uma igreja que 

sabe que a gente tem pessoas LGBT’s no colegiado e na estrutura interna do movimento 

e tal, pode não querer que a gente dê uma palestra... No movimento social, tende mais a 

abrir portas, não escancarar, claro. 

 As entrevistas revelam que a inserção do ativismo negro evangélico nas igrejas 

depende basicamente da autoridade pastoral, pois é o líder eclesiástico quem franqueia 

ou não o acesso às igrejas com base em suas afinidades e preferências político-

ideológicas. Apesar disso, estes coletivos não parecem bem-sucedidos ou interessados no 
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recrutamento de pastores, já que são constituídos quase que inteiramente por leigos. Mas 

uma vez tendo superado os obstáculos já mencionados e enfim conseguido acessar a 

igreja, outros fatores são relevantes para a modulação da inserção desse ativismo nos 

territórios eclesiais. Com base nas entrevistas acima, são aspectos desafiadores: 

 1) a homofobia presente também em igrejas progressistas. Ainda que aceitem falar 

sobre racismo, não toleram que essa discussão se faça com a participação de corpos 

insubmissos à mais plena heteronormatividade e que ameacem o regime de invisibilidade 

das sexualidades heterodivergentes. Para que o MNE/PE, no caso, não fosse preterido por 

certos progressistas, teria que excluir ou esconder seus militantes antirracistas não-

heterossexuais ou transgêneros. Que tais restrições homofóbicas se manifestem em 

espaços considerados “progressistas” e façam retroagir a sensibilização para outros temas 

da ordem dos direitos humanos, sinaliza não só as limitações de parte do campo 

progressista evangélico, como também o insucesso das estratégias “suavizadoras” a que 

Maria se referiu. Zelosos em evitar algumas polêmicas, e não outras, boa parte dos 

ativistas evangélicos progressistas hierarquizam demandas de minorias e reiteram 

práticas discriminatórias, procurando contornar sistematicamente a pauta dos direitos da 

população LGBTI+ para evitar desgaste político com tema “sensível” dos evangélicos. A 

evitação persistente ou mesmo a censura à pauta LGBTI+ em igrejas e organizações 

evangélicas progressistas chama a atenção, e é objeto de crítica, até mesmo de outras 

parcelas de ativistas evangélicos progressistas452. 

 A discriminação homofóbica no meio evangélico, praticamente generalizada, se 

baseia em mecanismos de sanção mais ou menos ostensivos que vão desde “terapias” de 

reorientação sexual, “cura gay”, suspensão e afastamento do fiel quanto às atividades 

religiosas, até à demonização de condutas homoafetivas e pressões baseadas em honra 

familiar, por exemplo, resultando em sofrimento psíquico, estigmatização e violações da 

 
452 Em que pese a sanha antilgbt da direita evangélica e o Brasil ser um dos países com maiores taxas de 

homicídio de pessoas LGBTI+, a cartilha “A Bíblia e os direitos” (2018), por exemplo, publicada pela 

Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito - à época a principal agremiação evangélica progressista do 

país - não inclui o direito à livre expressão sexual nem menciona o respeito à cidadania do público LGBTI+ 

como meta coletiva relevante para os cristãos. Restringe-se à abordagem dos direitos das mulheres, dos 

negros, o direito à moradia, a ecologia, o diálogo com outras religiões, entre outros: 

https://issuu.com/frentedeevangelicos/docs/arte_revista_a_biblia_e_direitos__1_?fbclid=IwAR2ixbgZ3H

QdoyzTss4Jo4n6WbY24Q6Kb-hZHIEzCE8SxENhY5huc1zBVNQ 

Em contraste, o conhecido e veterano Frei Betto tem divulgado a cartilha de sua autoria “Sexo, Orientação 

Sexual e ‘Ideologia de Gênero’”, dedicada a combater a homofobia e a desinformação, sobretudo entre 

cristãos: https://jornal.usp.br/atualidades/frei-betto-lanca-cartilha-lgbti/. 
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dignidade pessoal de LGBT’s. Documentando experiências individuais de vítimas desses 

mecanismos, Darwich (2022) registra a homofobia em igrejas evangélicas como fator de 

risco para tentativas de suicídio de homens cisgêneros gays. 

 A luta contra políticas anti-discriminatórias do público LGBTI+ constitui o 

principal alicerce do ativismo evangélico conservador (Mariano, 2016). Talvez por isso, 

evitar o assunto não tenha livrado os progressistas de recalques homofóbicos. Como visto, 

a estratégia “suavizadora” adotada por parcelas evangélicas e laicas esquerda afora se 

mostrou historicamente contraproducente já que ao respeitar os principais tabus e 

preconceitos do segmento evangélico deu flanco à direita e extrema-direita evangélicas 

que promoveram, quase sem contraditório, pânicos morais associados a “ameaças à 

família tradicional”, à “ideologia de gênero”, à erotização de crianças e imposição do 

casamento homoafetivo como rito nas igrejas; valiosos argumentos replicados em 

diversos contextos eleitorais nas eleições presidenciais de 2018 na América Latina, 

mormente no pleito vencido por Bolsonaro - beneficiário da fake news do “kit gay” 

(Mariano & Gerardi, 2019). 

 Interessante notar que esquemas homofóbicos de percepção de mundo, 

normatividade e conduta também são verificáveis nas black churches; conforme 

registrado por literatura especializada, as igrejas-modelo para os ativistas negros 

evangélicos, conquanto sejam antirracistas, são conservadoras no tema da 

sexualidade/gênero (Barnes, 2013; Griffin, 2000; Harris, 2008; Pitt, 2009). 

 2) a adoção de uma abordagem teológica mais crítica e a defesa do engajamento 

político direto, como apontado por Madalena. O olhar “cristãozinho” que não debate “as 

estruturas” seria a sensibilidade política evangélica mais comum, a matriz pietista-

moralista que Rubem Alves resumiu na máxima da moral social do protestantismo 

hegemônico no Brasil: “converta o homem e a sociedade se transformará” (Alves, 1979). 

Dessa perspectiva, a sociedade se aperfeiçoaria pela soma de cidadãos aperfeiçoados 

moralmente pelo Evangelho. A tarefa da igreja, portanto, seria não o de se pronunciar e 

refletir e agir sobre temas políticos comuns e denunciar as mazelas sociais, como propõem 

os progressistas, mas ater-se irrestritamente à pregação da “Palavra de Deus” e à 

conversão, sua vacina moral. É preciso dizer, contudo, que este suposto abstencionismo 

mora ao lado do apoio ao engajamento político evangélico conservador; isso quando não 

lhe empresta o púlpito de maneira mais contumaz. 
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 Nesse sentido, Erica Smith (2019) é enfática em mostrar a diferença entre o clero 

católico e o pastorado evangélico na sensibilidade a causas coletivas pró-direitos 

humanos e quanto à valorização da democracia - na lista de temas públicos sobre os quais 

os pastores tratam com seus fiéis, o racismo ocupa o penúltimo e o último lugar, 

respectivamente, entre prioridades dos protestantes históricos e dos pentecostais. A 

condenação da homoafetividade figura como tema mais relevante e mais frequentemente 

debatido, por exemplo. Em contraste, a pesquisadora registra o racismo como segundo 

tema público mais discutido por padres com suas comunidades nos últimos tempos. 

 Já entre os fatores favoráveis à eficácia política de sua inserção de base, os ativistas 

citaram características do público eclesial acessado: 

 1) o perfil ideológico progressista da igreja;453 

 2) a extração social mais humilde da membresia da igreja acessada, já que a 

experiência de sofrimento cotidiano desses indivíduos balizaria as discussões e formações 

teóricas como uma referência prática. Os irmãos mais pobres sabem do que os ativistas 

estão falando, porque o vivem; 

 3) presença considerável de jovens na composição da igreja, em tese mais antenados 

aos debates atuais relativos às discriminações de minorias políticas. Quanto a este último 

fator, em particular, vale destacar que os grupos de ativismo negro evangélico são 

majoritariamente compostos por jovens, o que também facilita a identificação pessoal 

entre ativistas e públicos eclesiais. 

 Lembremos também da cena pública analisada. Não é tão aleatória a ocorrência do 

controverso desconvite justamente no setor de juventude da CBB. O secretário executivo 

da CBB expõe claramente que a JBB errou em não submeter os nomes dos convidados 

aos critérios da Convenção; o líder da JBB disse que o desconvite foi efetivado por 

“motivos alheios” à vontade do setor. Ronilso Pacheco, importante teólogo negro, ao 

comentar o caso, que também enquadrou como racismo, sublinhou a omissão dos jovens 

 
453 Esse perfil ideológico médio da membresia da igreja nem sempre é totalmente compatível com o do 

pastor. Conforme relatado por diversas fontes, há pastores que sofrem pressões de facções opositoras em 

suas igrejas em função de suas posições progressistas. O inverso também é verdade, o corpo eclesial pode 

ser menos conservador que seu líder pastoral. 
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batistas em confrontar de algum modo as posições hegemônicas da CBB454. Na mesma 

linha foi Nilza Valéria, ao criticar a “covardia” dos jovens em questão455. As perguntas 

que escapam aos propósitos desse trabalho e seu escopo metodológico são: quem são os 

jovens batistas, em que termos fazem o debate racial internamente a seus grupos, 

comunidades e igrejas, se o fazem, bem como qual a repercussão do desconvite em seus 

círculos e, em particular, sobre suas relações interraciais. Não deixa de ser curioso que há 

quase três décadas, Paul Freston tenha anotado que: 

(...) sendo de classe social mais baixa (em comparação à IPB, IPI 

e Igreja Metodista), os batistas não foram tão atingidos por 

correntes de secularização e contestação estudantil. A falta de 

independência do trabalho de juventude roubou os pastores mais 

progressistas de um ponto de apoio e os obrigou à moderação 

(Freston, 1993, p.63). 

 O quadro pintado pelo autor ganhou, contudo, novos tons. A crescente afluência de 

indivíduos de estratos médios às igrejas; o recente ingresso massivo de jovens de camadas 

populares às universidades; os vários descompassos geracionais em termos de visão de 

mundo e comportamento; e a própria sensibilização identitária geral quanto aos 

marcadores sociais da diferença, podem resultar numa maior permeabilidade dos 

segmentos juvenis evangélicos aos discursos seculares a que estão cada vez mais 

expostos. Esses indivíduos passam a demandar de suas tradições e comunidades 

religiosas, respostas às suas experiências cada vez mais politizadas. Indagam-se a si 

mesmos e aos seus pastores sobre o que a fé evangélica tem a dizer sobre dilemas e 

questões sociais como o próprio racismo, por exemplo. 

 Tal sensibilização política desse público vai na contramão do controle burocrático-

eclesiástico das instituições batistas sobre seus setores de juventude, tal como apontado 

por Freston e exemplificado na intervenção da CBB no congresso da JBB, ordenando o 

desconvite de dois oradores. Vale registrar, ainda, que como apontado por pesquisa do 

Datafolha, a atitude dos evangélicos em relação a políticas para instituição e garantia de 

direitos civis – atinentes a gênero, sexualidade e outros temas “polêmicos” – varia 

 
454 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2316852115096815&set=a.177095019072546&type=3&thea

ter 
455 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216400966088738&set=a.2214960225530&type=3&theat

er 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2316852115096815&set=a.177095019072546&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2316852115096815&set=a.177095019072546&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216400966088738&set=a.2214960225530&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216400966088738&set=a.2214960225530&type=3&theater
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conforme o gradiente geracional. Quanto mais jovem o fiel, menos conservador e mais 

propenso ao apoio de políticas anti-discriminatórias.456 

 4.8. Conclusões provisórias 

 O que a cena do desconvite nos apresenta é que a inserção do ativismo negro 

evangélico nas igrejas está fortemente condicionada pela polarização político-ideológica 

atual. Além disso, resistem obstáculos ocasionados pelo conservadorismo dos pastores 

que controlam o acesso às igrejas: a subestimação ou indiferença ao racismo como tema 

relevante, sua apreciação como tema “polêmico” e perigoso à paz eclesial ou mesmo a 

homofobia e outros preconceitos contra parte dos ativistas negros evangélicos em função 

de seus modos de vida e progressismo político. Todos esses elementos somam-se a 

estreitar as possibilidades de acesso e levam os ativistas e buscar outros caminhos, mais 

indiretos, para exercer influência sobre seus irmãos de fé e promover seu antirracismo. A 

cena, mostra ainda, conforme os enquadramentos observados, que o que esteve em jogo 

durante o embate e se tornou, inclusive, objeto de problematização ao lado do racismo foi 

a identidade religiosa dos envolvidos. Se no caso Collins os ativistas tinham que 

comprovar seu antirracismo; no desconvite era a integridade religiosa que deveria ser 

comprovada. A legitimidade de se reivindicar “evangélico” foi submetida a especulação, 

questionamentos, argumentação e reconstrução pelos atores de modo a situar o 

significado da identidade evangélica em função da atitude sobre o racismo. Por sua vez, 

as diferentes atitudes foram cruzadas por elementos político-ideológicos prévios e 

exteriores a um debate racial. Efetivamente, as diferenças político-ideológicas apartaram 

em cada canto do palco irmãos da mesma fé como se tais diferenças desabilitassem ambas 

as partes a debater o racismo; o que só evidencia a interdição de diálogos civis pela 

conjuntura atual – destaque-se, porém, a assimetria dada pela radicalização de um lado 

específico, a direita evangélica. 

 

  

 
456 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/12/1844387-nova-geracao-de-evangelicos-ocupa-metade-

dos-bancos-das-igrejas.shtml 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/12/1844387-nova-geracao-de-evangelicos-ocupa-metade-dos-bancos-das-igrejas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/12/1844387-nova-geracao-de-evangelicos-ocupa-metade-dos-bancos-das-igrejas.shtml
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5. Racialização e autenticação 
 

5.1. Introdução 

No desafio de legitimar seu antirracismo e consolidarem uma identidade 

coletivamente compartilhada, os ativistas evangélicos se deparam com o estranhamento 

ao modo como articulam fé e raça. Parte do movimento negro os acusa de fiéis à “religião 

do opressor” ou do “colonizador”, uma “religião branca” e/ou de brancos; parte dos 

irmãos de fé afirma que estão “dividindo a igreja” ou politizando as relações raciais em 

demasia. De um lado, são acusados de carências; de outro, de excessos. Nesses vértices, 

quais têm sido as respostas dos ativistas negros evangélicos? 

A aquisição de status depende da capacidade do agente em portar e exibir ativos 

socialmente valorizados em seus campos de atuação. Diante da inexistência de vínculos 

historicamente reconhecidos entre a filiação religiosa evangélica e a identificação racial 

negra, os ativistas buscaram associar de forma legítima ambas as experiências e provar a 

coerência histórica da identidade que assumem publicamente, de militantes negros 

evangélicos. Para isso atribuíram qualidades raciais a crenças e práticas religiosas, as 

racializaram, as nomearam de “negras” na tentativa de provar que sua religião é 

efetivamente uma “religião negra”. Por que seria? Quais argumentos/provas? Eles 

constam em quatro operações básicas de racialização pelos atores: Primeiro, produzem 

uma iconografia particular sob o argumento de que ao longo dos séculos sempre existiram 

protestantes negros engajados na luta pela justiça social; segundo, efetuam um registro 

étnico do cristianismo ao associa-lo à África sob afirmações de que a tradição judaico-

cristã é de origem africana e até mesmo as personagens bíblicas, incluindo o próprio Deus, 

são negras. Além disso, promovem usos do religioso como suporte simbólico para a 

articulação de valores/significados políticos e, por fim, como quarta operação, realizam 

articulações estéticas em suas práticas comunitárias e condutas individuais visando 

evidenciar caracteres reconhecidamente “negros”. Para a compreensão dessas operações 

o capítulo inclui um excurso sobre a informação da teologia negra a esse ativismo e uma 

breve referência às condições históricas que circundam e possibilitam objetivamente essa 

argumentação dos ativistas para si e para os outros. Buscarei, assim, demonstrar como os 

ativistas negros evangélicos enunciam a associação legítima entre suas experiências 

religiosa e racial. 
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5.2 Produção de memória, produção de identidade – uma iconografia evangélica 

antirracista 

Os atores do movimento negro evangélico recorrem aos testemunhos de 

evangélicos negros proeminentes na luta antirracista, instituindo, assim, uma memória 

para seu ativismo e uma genealogia político-religiosa da qual afirmam descender. 

Evidenciando orgulhosamente esses exemplos, mostram que “os evangélicos, ao menos 

em parte, sempre estiveram engajados” e que, portanto, esse engajamento é “natural” e 

legítimo. Essa construção serve tanto para tentar se legitimar diante do movimento negro 

quanto perante seus irmãos de fé nas igrejas. Estrategicamente, apresentam casos 

concretos, histórias de vida, testemunhos de religiosos militantes e o fazem por meio de 

citações em discursos, exibições de fotografias nas redes sociais, em menções em orações 

e até mesmo realização de eventos celebrativos da vida de alguns desses ícones457. 

Figuram nessa lista: o metodista Nelson Mandela458 459; o bispo anglicano Desmond Tutu; 

Rosa Parks460 461 462; o médico africano de confissão pentecostal, Denis Mukwege463 e, 

 
457 Evento “Em Memória de Martin Luther King”: https://www.facebook.com/events/157607868403069/ 
458 https://www.facebook.com/afrocrentes/posts/178738436973437 
459 https://www.facebook.com/pastorhenriquevieira/photos/a.286062271491383/503809323050009/ 
460 https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/379006492269422 
461 https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/379006492269422 
462 O médico inclusive dá nome à pastoral de negritude da Igreja Batista de Coqueiral (PE). 
463Também agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2018: 

https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/1156080297895367 

https://www.facebook.com/events/157607868403069/
https://www.facebook.com/afrocrentes/posts/178738436973437
https://www.facebook.com/pastorhenriquevieira/photos/a.286062271491383/503809323050009/
https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/379006492269422
https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/379006492269422
https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/1156080297895367
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certamente o mais lembrado, o pastor batista estadunidense Martin Luther King Jr. 464 465 

466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 

No esforço de apresentar uma memória política antirracista própria, os ativistas 

também recuperam histórias de ícones brasileiros: o líder da Revolta da Chibata, João 

Cândido, que foi metodista; o líder do movimento de luta pela terra e crente pentecostal, 

João Pedro Teixeira; e o artista popular, Solano Trindade são listados entre os notáveis 

negros evangélicos progressistas (Silva, 2009). 

O principal exemplo desse esforço está no livro de Hernani Francisco da Silva, 

“O movimento negro evangélico: um mover do Espírito Santo” (2009). Hoje 

“desigrejado”, o autor foi membro da Igreja Pentecostal O Brasil Para Cristo, fundou a 

 
464 Diz o post celebrativo de seu aniversário: “Luther King é o maior símbolo do mundo de combate ao 

racismo de forma não violenta! Um dos maiores exemplos de desobediência civil! Hoje ele faria 89 anos. 

Sua caminhada, sua fé e sua militância inspiram cristãos até hoje em favor da justiça racial. Com certeza o 

movimento negro evangélico se alimenta das obras que a fé viva do Rev. King deixou para todos os negros 

do mundo! Pastor Martín Luther King, PRESENTE!” - 

https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorecife/photos/a.1941259662856386/20112346825

25550/ 
465 https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorecife/posts/2279856142330068 
466 https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorecife/posts/2071018449880506 
467 https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/974155139421218 
468 https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/981504282019637 
469 https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/378139862356085 
470 Evento “O legado de Martin Luther King para todo negro evangélico”: 

https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/1192082850961778 
471 https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/posts/2391799834239555 
472 https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/posts/2895314317221435 
473 

https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/photos/a.1965039643582245/31478624752999

50/ 
474 https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/posts/1965050856914457 
475 

https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/photos/a.1965039643582245/26696577897870

90/ 
476 https://www.facebook.com/pastorhenriquevieira/posts/1861330467297881 
477 https://www.facebook.com/pastorhenriquevieira/posts/1396796777084588 
478 https://www.facebook.com/pastorhenriquevieira/posts/1567469640017300 
479 https://www.facebook.com/pastorhenriquevieira/posts/1202467549850846 
480 https://www.facebook.com/pastorhenriquevieira/posts/1829789127118682 
481 https://www.facebook.com/pastorhenriquevieira/posts/1570534069710857 
482 https://www.facebook.com/frentedeevangelicos/posts/927099917452698 
483 https://www.facebook.com/marcodavi.oliveira/posts/10212544336154295 
484 https://www.facebook.com/marcodavi.oliveira/posts/10217270466584602 
485 https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/2140178846097477 
486 https://youtu.be/90S_16bUReI 
487 https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/2137139403068088 
488 https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/1296420200473350 

https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorecife/photos/a.1941259662856386/2011234682525550/
https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorecife/photos/a.1941259662856386/2011234682525550/
https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorecife/posts/2279856142330068
https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorecife/posts/2071018449880506
https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/974155139421218
https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/981504282019637
https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/378139862356085
https://www.facebook.com/mnebrasil/posts/1192082850961778
https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/posts/2391799834239555
https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/posts/2895314317221435
https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/photos/a.1965039643582245/3147862475299950/
https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/photos/a.1965039643582245/3147862475299950/
https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/posts/1965050856914457
https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/photos/a.1965039643582245/2669657789787090/
https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/photos/a.1965039643582245/2669657789787090/
https://www.facebook.com/pastorhenriquevieira/posts/1861330467297881
https://www.facebook.com/pastorhenriquevieira/posts/1396796777084588
https://www.facebook.com/pastorhenriquevieira/posts/1567469640017300
https://www.facebook.com/pastorhenriquevieira/posts/1202467549850846
https://www.facebook.com/pastorhenriquevieira/posts/1829789127118682
https://www.facebook.com/pastorhenriquevieira/posts/1570534069710857
https://www.facebook.com/frentedeevangelicos/posts/927099917452698
https://www.facebook.com/marcodavi.oliveira/posts/10212544336154295
https://www.facebook.com/marcodavi.oliveira/posts/10217270466584602
https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/2140178846097477
https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/2137139403068088
https://www.facebook.com/ronilso.pacheco/posts/1296420200473350
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Sociedade Cultural Missões Quilombo, recebeu o Prêmio de Direitos Humanos 

concedido pelo governo federal em 2000 e se manteve como uma das principais 

lideranças do movimento negro evangélico entre o fim da década de 1980 e meados da 

década de 2010489. Em seu livro, o grupo de ícones já citado é acrescido por figuras do 

período de vigência da escravatura no Brasil, o que acentua sua dimensão mítica: 

O início do Movimento negro evangélico pode ser considerado 

em 1841 quando Agostinho José Pereira começou a pregar pelas 

ruas de Recife. Nasce, assim, a primeira Igreja Protestante 

Brasileira, uma Igreja Negra, a Igreja do Divino Mestre, com 

seus mais de 300 seguidores, negros e negras, todos livres ou 

libertos. Agostinho os ensinou a ler e escrever, numa época em 

que os proprietários de terras eram analfabetos. 

No Brasil de 1841, fora das colônias habitadas por estrangeiros 

não havia protestantismo algum. O negro Agostinho foi o 

primeiro pregador brasileiro. Só depois, em 1858, o Reverendo 

Roberto Kalley fundou a Igreja Fluminense, episódio considerado 

pela história oficial como data de fundação da primeira igreja 

protestante do Brasil. Ao passar por Pernambuco em 1852, o 

naturalista inglês Charles B. Mansfield referiu-se ao mestre como 

um “Lutero negro”, que não sabia onde ele estava, mas ouvido 

que tinha sido condenado a três anos de prisão ou fora deportado. 

O Lutero Negro deixou um legado para a igreja e a sociedade 

brasileira. Para o Movimento Negro contemporâneo ele deixou 

uma bela herança histórica (Silva, 2009, p.10). 

E continua: 

Sabemos que depois de Agostinho surgiram várias outras 

iniciativas negras protestantes no passado que precisam ser 

resgatadas, como a jovem Maria da Nação Nagô, Maria nasceu 

na África por volta de 1825 e foi trazida ao Brasil em 1846, 

ocasião em que o pastor Voges a adquiriu. Os primeiros anos 

haviam sido voltados a adaptação à casa do pastor. Ela teve que 

frequentar as aulas de Dona Elisabetha para ser alfabetizada e 

para aprender o idioma Alemão. Em 1860, ela se tornava uma 

negra consciente de sua condição africana, interessada na sua 

própria história, idioma e costumes. Ela desejava ensinar as raízes 

e costumes dos ancestrais aos seus filhos e a outros (as) negros 

(as). Os negros da Colônia passaram a tê-la como sua líder. Os 

afrodescendentes a chamavam de “Mãe Maria”, em sinal de 

submissão e respeito. Nasce a li a primeira Pastora Negra 

Protestante no Brasil. Nas reuniões, ela não contava apenas 

histórias, bem como fazia questão de cantar e de ensinar passos 

de dança, do costume nagô. Os afrodescendentes se reuniam com 

 
489 Durante a realização da pesquisa encontrei-me com Hernani Francisco e ele prestou valiosos 

depoimentos. Declarou-se desligado do mundo evangélico e mais próximo da “filosofia kemética”, que 

seria oriunda do Egito Antigo. Mais detalhes podem ser encontrados no site mantido por Hernani: 

https://afrokut.com.br/kemet/ 
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certa regularidade o “Pátio do Engenho”, sob a liderança de Mãe 

Maria, até que sobreveio a Revolução Federalista, que afetara a 

vida de toda a população. E tudo se acabou de repente (ibidem, 

2009, p.10,11, grifo meu)490. 

 

O esforço de Hernani é o de instituir mitos originais que amparem o ativismo 

negro evangélico, senão de tradição, ao menos de alguma história-memória. Provê uma 

imagem inspiradora e que por ser ancestral, ter ocorrido há séculos, no período da 

escravidão, contém em si mesma um valor que autoriza os evangélicos negros de hoje a 

se sentirem plenos e legítimos em suas experiências que juntam tal identificação racial, 

tal filiação religiosa e tal militância política. A igreja seria, tanto quanto o terreiro, um a 

espécie de “habitat natural” do negro. O que o autor diz é que o movimento negro 

evangélico começa em 1841, que “a primeira igreja protestante brasileira” foi uma “igreja 

negra” e que “o primeiro pregador brasileiro” foi o negro Agostinho Pereira. De igual 

modo, ainda diz que “a primeira pastora negra protestante” no Brasil foi Mãe Maria Nagô. 

Não apenas sobram testemunhos de evangélicos destacados na luta pela igualdade racial, 

como os dentre os indivíduos citados constam os que pariram o protestantismo brasileiro, 

que em sua gênese seria não branco, mas negro. 

Os mesmos exemplos são citados por Jackson Augusto, 25, no texto “A juventude 

negra evangélica tem algo a afirmar: Não somos modinha”, publicado no blog Perifa 

 
490 As referências bibliográficas citadas por Hernani Francisco sobre Mãe Maria da Nação Nagô e 

Agostinho Pereira são: 

Carvalho, Marcus J.M. Rumores e rebeliões: estratégias de resistência escrava no Recife, 1817-1848, 49, 

Tempo, Revista do Departamento de História da UFF, nº 6, vol.3, dez, 1998. 

Mûller, Elio E. “A história de uma mulher africana, do século XIX, trazida para a Colônia Alemã de Três 

Forquilhas”. Disponível em:<http://www.negritude.galeon.com>. 

 

O estudo sobre a história de Agostinho Pereira também consta nas referências bibliográficas do livro do 

Pastor Marco Davi de Oliveira, A Religião Mais Negra do Brasil (2015): 

Carvalho, Marcus J.M. Fácil é serem sujeitos, de quem já foram senhores. O ABC do Divino Mestre. 

Revista Afro-Ásia, Salvador, n.31, 2004. 

 

Além das referências citadas nos livros dos ativistas, registro também os trabalhos: 

Jesus, Alexandro Silva de. Identidades e Representações no Brasil Império: o caso do divino mestre (1846). 

162 f. Dissertação de Mestrado. Recife: CFCH/UFPE, 2003. 

Galvão, Jerônimo A. P. Cisneiros. O Divino Mestre: as ideias e crenças de um liberto e seus seguidores no 

Brasil escravista e monárquico. 56 f. (Monografia). Recife: PPGH/UNICAP, 2017. 

Galvão, Jerônimo Adelino Pereira Cisneiros. AGOSTINHO PEREIRA, O DIVINO MESTRE: um estudo 

de caso na perspectiva micro histórica. Unicap, s/d. Disponível em: 

<http://www.unicap.br/ocs/index.php/coloquiodehistoria/colhistoria2017/paper/viewFile/676/208>. 
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Connection491 da Folha de S. Paulo492 e replicado no portal Geledés493, respectivamente, 

um jornal da grande imprensa e um portal consagrado entre o público negro. O jovem 

batista é uma das lideranças do MNE/PE; articulador social do projeto Usina de Valores, 

do Instituto Vladimir Herzog; membro do conselho da Rede Miqueias (organização social 

protestante com atuação na América Latina); criador de conteúdo (influencer) nas mídias 

digitais (Instagram, Facebook, Youtube) com a marca “Afrocrente”, que discute e divulga 

conteúdos sobre fé cristã e identidade negra (textos, vídeos, lives, podcasts); e é também 

colunista no site do The Intercept Brasil, no qual exibe vídeos comentando a participação 

política dos evangélicos. O texto de Jackson é escrito em primeira pessoa e em tom 

testemunhal, recorrendo à autoridade dos marcadores que estabelecem seu “lugar de 

fala”: 

Por isso, estou aqui como um jovem negro, nordestino e 

evangélico para afirmar que temos história, que muitos dos 

nossos desapareceram e morreram. Muitos negros evangélicos 

atuaram nos coletivos do movimento negro deste país e foram 

invisibilizados nas suas igrejas (Folha de S. Paulo, 20/04/2020). 

Seu objetivo é justamente, em nome da comunidade negra evangélica, “afirmar 

que temos história” e restituir visibilidade à participação evangélica na luta antirracista 

no Brasil. O autor lembra que a maioria dos evangélicos é negra – fato reiterado nos 

últimos Censos Demográficos e em surveys recentes 494 495 e retoricamente aproveitado 

no livro do Pastor Marco Davi, “A religião mais negra do Brasil – por que os negros 

fazem opção pelo pentecostalismo?”. Em seguida, atribui à escolarização crescente das 

camadas populares um potencial de “conscientização” racial. Mas argumenta que esse 

processo seria emperrado pelo “apagamento” da história dos evangélicos antirracistas: 

Nos últimos anos, percebemos o crescimento da população 

evangélica no Brasil. Segundo o Censo de 2010, são 42 milhões 

 
491 O blog é descrito como “uma plataforma de disputa de narrativa das periferias, é feito por Raull Santiago, 

Wesley Teixeira, Salvino Oliveira, Jefferson Barbosa e Thuane Nascimento”. Wesley Teixeira é um ativista 

negro evangélico, tendo atuado no MNE/RJ. Foi candidato a vereador na Baixada Fluminense em 2020 e é 

recém nomeado coordenador executivo da Frente de Evangélico pelo Estado de Direito. 

As conexões pessoais são forte indicativo da viabilização de publicações de Jackson Augusto e Ronilso 

Pacheco nesse blog. Veja mais em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/perifaconnection/. 

 
492 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/perifaconnection/2020/04/a-juventude-negra-evangelica-tem-

algo-a-afirmar-nao-somos-modinha.shtml 
493 https://www.geledes.org.br/a-juventude-negra-evangelica-tem-algo-a-afirmar-nao-somos-modinha/ 
494 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/01/cara-tipica-do-evangelico-brasileiro-e-feminina-e-

negra-aponta-datafolha.shtml 
495 https://www.cartacapital.com.br/sociedade/mulheres-negras-sao-maioria-entre-evangelicos-aponta-

datafolha/ 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/01/cara-tipica-do-evangelico-brasileiro-e-feminina-e-negra-aponta-datafolha.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/01/cara-tipica-do-evangelico-brasileiro-e-feminina-e-negra-aponta-datafolha.shtml
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/mulheres-negras-sao-maioria-entre-evangelicos-aponta-datafolha/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/mulheres-negras-sao-maioria-entre-evangelicos-aponta-datafolha/
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de evangélicos no país, dos quais cerca de 23 milhões são pessoas 

negras. 

Ou seja, a maioria dos evangélicos são negros, e, junto com o 

aumento da presença de jovens negros nas universidades, 

vivemos no Brasil um momento em que a juventude negra 

evangélica começa a tomar mais consciência racial. 

Entretanto, esbarramos em um obstáculo: na igreja e nos 

seminários, as histórias e referências de negras e negros 

evangélicos que atuaram na luta antirracista do Brasil foram 

apagadas. Não existem muitos documentos ou produções de fácil 

acesso e didáticas para o jovem negro conseguir afirmar que não 

existe conflito entre sua cor, sua luta e sua fé (Folha de S. Paulo, 

20/04/2020). 

 

Em sua argumentação, o lugar da memória como conhecimento da história serve 

para viabilizar ao jovem negro sua plena realização identitária: conhecendo “a história” 

ele conseguirá “afirmar que não existe conflito entre sua cor, sua luta e sua fé”, se sentirá 

seguro de seus pertencimentos. É como se o passado coletivo o autorizasse, lhe desse a 

bênção e a legitimidade necessárias para que responda aos questionamentos com que se 

depara no movimento negro ou na igreja. E segue: 

Por isso, estou aqui como um jovem negro, nordestino e 

evangélico para afirmar que temos história, que muitos dos 

nossos desapareceram e morreram. Muitos negros evangélicos 

atuaram nos coletivos do movimento negro deste país e foram 

invisibilizados nas suas igrejas. 

O movimento negro evangélico tem um histórico de 

comprometimento com as lutas progressistas que buscam a 

emancipação da população negra. O segmento social surgiu no 

país em 1841, quando Agostinho José Pereira, filho de uma ex-

escravizada, conseguiu reunir mais de 300 negras e negros, todos 

livres ou libertos, nas ruas de Recife (...) (Folha de S. Paulo, 

20/04/2020). 

 

O ativista prossegue recuperando a citação de todas as figuras consideradas 

relevantes, citadas por Hernani Francisco; apresenta algumas iniciativas do movimento 

negro evangélico na segunda metade do século XX e os grupos contemporâneos de 

ativismo evangélico progressista. Atribui a essas experiências o poder de nutrição 

ideológica dos negros evangélicos de hoje, pressupondo que, ao conhecerem e se 

apropriarem “de sua história” – a história dos antirracistas evangélicos –, poderiam “se 

sentir parte” da luta de uma coletividade maior, negra e antirracista: 

Negros de confissão evangélica no contexto brasileiro também 

têm uma história e referências importantes que podem ajudar a 
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comunidade evangélica a ser atuante na luta de combate ao 

racismo. Não podemos deixar que pessoas negras não se sintam 

parte da luta por causa de uma estrutura que apaga as nossas 

histórias e que elimina as nossas referências (Folha de S. Paulo, 

20/04/2020). 

Para Jackson, o apagamento do engajamento pregresso dos negros evangélicos e 

seu desconhecimento pelas novas gerações teriam um efeito desmobilizador. Recuperar 

sua história de “resistência”, porém, os permitiria superar os rótulos de “modinha” ou 

“novidade” que pesam sobre o movimento negro evangélico e retirá-lo, assim, do lugar 

de militância aleatória, inventada, “artificial”, restituindo-lhe a dignidade e um lastro 

histórico. Dessa perspectiva, o jovem militante negro evangélico não é um pioneiro, mas 

um herdeiro. Cabe frisar que o simples fato de haver um passado, de se pertencer, 

portanto, a uma “linhagem”, uma “tradição” qualquer, constitui valioso recurso retórico 

e político visando legitimar iniciativas coletivas de toda sorte, sejam elas religiosas, 

políticas ou de outra natureza. É costumeira a atitude de se emprestar validade do passado 

e exigir “respeito” a algo que “não começou ontem”. 

Ademais, essa “história” coletiva do antirracismo evangélico procura conferir 

coerência biográfica à sua trajetória individual, já que atesta a “naturalidade”, ou 

“legitimidade”, de se ser quem se é, negro, militante e evangélico, desfazendo supostas 

“contradições”. Daí, a estratégia de recorrer à sua experiência e a seu testemunho pessoal 

na favela: 

Como fruto de uma favela da região metropolitana do Recife, eu 

sei o quanto, como militantes no movimento negro, temos que 

chegar aos jovens negros evangélicos e afirmar a 

responsabilidade da igreja – e que não é modismo ser negro, 

evangélico e militante. Precisamos contar essa história nas 

periferias, nas igrejas da favela, nos movimentos sociais. Afinal, 

23 milhões de pessoas negras são evangélicas no Brasil. A 

construção de uma sociedade antirracista, que supera as estruturas 

que reproduzem colonialidade, passa pela experiência negra 

evangélica e sua história (Folha de S. Paulo, 20/04/2020). 

O ativista, então, desloca o problema da “possibilidade” de se ser negro e 

evangélico para as implicações desse pertencimento religioso na luta antirracista: 

A pergunta não é se é possível ser negro e evangélico, pois desde 

1841 isso ocorre no país, as perguntas devem ser: Qual o papel da 

religião, a partir da experiência dos negros, na luta antirracista? O 

que a fé de uma mulher negra que chora o extermínio do seu filho 
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pelas mãos do Estado tem a ver com a fé de um governador 

branco que diz para mirar na cabeça dos favelados e atirar para 

matar? Qual o papel dos negros evangélicos diante do racismo 

religioso? 

Hoje, a juventude negra evangélica organizada tem tentado 

responder essas perguntas, construir esses caminhos na luta 

política e resgatar essas memórias para outros negros evangélicos 

e atores da sociedade (...) (Folha de S. Paulo, 20/04/2020). 

Considerando a relevância de resgatar a memória e a história do ativismo 

antirracista de seus precursores negros para o empoderamento político-religioso desses 

jovens negros evangélicos, Jackson critica seus apagamentos, intencionais ou por 

omissão. “Contar a história” verdadeira é um “dever”, a seu ver, é uma tarefa política 

necessária para servir de “ferramenta de libertação e justiça racial”: 

Uma grande parcela de jovens nesses espaços são produtos da 

história de outros evangélicos negros que se levantaram na 

história da igreja brasileira. A juventude negra dentro das igrejas 

quer falar sobre as violências que sofre, sobre as opressões que 

passa, sobre a própria negritude e sobre a história não contada. 

Temos que nos comprometer com a verdade. Muitos jovens 

negros não têm referências negras evangélicas por uma escolha 

política das instituições, precisamos cobrar da igreja brasileira a 

história em sua totalidade, precisamos revisitar os livros, os 

seminários e a memória. 

Essa mesma juventude sabe que essa luta não é algo novo, que 

não estão inventando uma trajetória. Eles têm uma 

responsabilidade com a história dos que vieram antes, dos que 

passaram pela fé evangélica neste país e tentaram transformá-la 

em ferramenta de libertação e justiça racial, que afirmaram a 

negritude de Cristo e da fé cristã. Devemos contar a história para 

não deixar a branquitude apagar quem nos trouxe até aqui (Folha 

de S. Paulo, 20/04/2020). 

 

Na performance pública de lideranças e grupos nas redes sociais e nos textos de 

Hernani e Jackson observa-se que os ativistas negros evangélicos efetuam reparos na 

historiografia do protestantismo brasileiro; instituem ou recuperam ícones negros 

evangélicos e constroem uma memória para si. A consideram importante para a 

confirmação do status a que aspiram legitimar, de negros evangélicos militantes, perante 

o público das igrejas ou do movimento negro tradicional, ambos desconhecedores dessa 

“história evangélica antirracista”. Como se exibissem um álbum de fotos, os atores negros 

evangélicos procuram contar e evidenciar essa história e reverenciar sua memória]. 
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Ao diacronizar/estender-no-tempo sua identidade reivindicada, os autores retiram 

o ativismo negro evangélico do lugar de quem “inventa moda” ou é politicamente órfão. 

Em vez disso, buscam apresentar um militante negro evangélico cuja realização 

identitária em cada uma dessas relações (política, racial e religiosa) é plena e coerente, 

“sem conflitos”, já que a identidade que assume “ancora-se na história”. E uma das 

principais formas de legitimação via memória/história é a apresentação de uma 

iconografia que fale por si, um panteão de grandes figuras, uma cartela de testemunhos 

que pertence a todo negro evangélico. Isto é, todo negro evangélico, por ser negro e 

evangélico, tem algo em comum com Martin Luther King Jr, Nelson Mandela, Agostinho 

Pereira e Mãe Maria. Se ninguém pode questionar o quanto Martin Luther King Jr era 

evangélico, o quanto ele era negro e o quanto era ativista, por tabela ninguém poderá 

questionar os jovens ativistas negros evangélicos do Brasil atual. E quanto mais esses 

jovens se apropriarem dessa história/memória, diz Jackson, tanto mais fortes serão em 

suas igrejas, na sociedade e na política. 

Nesse ponto cabe ainda notar que o que os ativistas negros evangélicos estão 

fazendo é instituir uma fonte de legitimidade própria, autêntica per si: o puro testemunho 

de engajamento antirracista de negros evangélicos no Brasil e no mundo ao longo da 

história. 

 

5.3 África e Cristianismo – um registro étnico 

Em 2003, durante o II Congresso Brasileiro de Evangelização, evento que reuniu 

lideranças evangélicas adeptas da teologia da missão integral, o pastor Marco Davi de 

Oliveira já rascunhava tarefas para a luta antirracista evangélica: “O primeiro caminho a 

seguir, segundo penso, é o da formação teológica dos líderes da igreja brasileira de forma 

maciça e constante”; “o segundo caminho que propomos é construir no Brasil uma 

hermenêutica bíblica que mostre o valor dos negros no processo salvífico”; “o terceiro 

caminho está relacionado com a proposta eclesiológica da teologia da missão integral”, 

em que os “costumes culturais sejam respeitados e não ‘demonizados’ – uma eclesiologia 

em que a música, a alegria, os instrumentos, a dança e a forma de cantar do negro sejam 

entendidos como manifestação da multiforme graça de Deus na história deste povo afro-

descendente” (Visão Mundial, 2004, p.182-184). A formação de lideranças, a disputa em 

torno de uma leitura bíblica antirracista e a valorização de itens reconhecidos como 
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próprios da “cultura negra” nas liturgias de culto consistem em ações situadas desde um 

enquadramento prévio acerca da escassa sensibilidade para o tema racial no segmento 

evangélico e da necessidade de se afirmar uma identidade negra evangélica íntegra e 

legítima. 

O Discipulado Justiça e Reconciliação (DJR), projeto iniciado em 2010 pelo 

pastor Marco Davi de Oliveira, cumpre parte dessas intenções. O clérigo batista é uma 

das principais lideranças do movimento negro evangélico nas últimas décadas no brasil, 

tendo atuado em diversos coletivos e organizações. Atualmente, além do DJR, pastoreia 

a Nossa Igreja Brasileira (RJ) e é um dos coordenadores nacionais do MNE. Também é 

autor dos livros “A religião mais negra do Brasil: por que os negros fizeram opção pelo 

pentecostalismo?” e “A Bíblia e as cotas”. Nesta seção apresentarei e discutirei dados de 

questionário semi-dirigido ao reverendo e relativos a dois cursos nos quais realizei 

observação participante em 2020, os chamados “discipulados”, módulos I e II. Também 

mantive conversas informais com ex-participantes da formação e pude colher diversas 

impressões e informações. 

“Discipulado” é um termo corrente no meio evangélico para designar uma 

formação bíblica, uma catequese dos fundamentos da fé cristã. Os religiosos creem assim 

cumprir o mandato missionário de Jesus, “ide e fazei discípulos”496: daí o verbo 

“discipular”, formar discípulos. 

Por isso mesmo a iniciativa é singular, posto que se trata de atribuir um sentido 

político a uma prática religiosa comunitária tão convencional quanto o discipulado – que 

é basicamente um “estudo bíblico”. Assim o DJR soma-se ao repertório organizacional 

do ativismo negro evangélico, que já é relativamente diverso e inclui “movimentos”, 

“coletivos”, “redes”, “organizações”, “pastorais”, “igrejas”, iniciativas editoriais, 

“páginas” e “perfis”. Paraeclesiástico, o projeto não é vinculado a uma denominação 

específica e se destina a ocupar a lacuna de organismo exclusivamente formativo no 

movimento negro evangélico. Suas turmas reúnem evangélicos autodeclarados negros e 

brancos, majoritariamente jovens, com o propósito de obter formação teológica e política 

sobre a questão racial – nos termos do pastor Marco Davi, uma “leitura bíblica 

afrocentrada”. No Facebook, o Discipulado Justiça e Reconciliação é descrito como um 

 
496 “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos 

os dias, até a consumação dos séculos. Amém” (Mateus 28:19,20). 
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“projeto que busca promover diálogos, estudos históricos e bíblicos que denunciem o 

racismo e desconstruam o auto ódio”, além de “fortalecer a comunidade negra em cultura 

e princípios cristãos” e almejar “solidez para denunciar e combater sistemas de opressão 

que impedem a igualdade social inclusive dentro das igrejas.” 497 “Denunciar”, 

“desconstruir”, “combater”, “promover” e “fortalecer” são verbos que denotam o caráter 

ambiciosamente político do discipulado, orientado pelo objetivo de provocar mudanças 

no interior do segmento evangélico. Em entrevista a um blog Ativismo Protestante498, 

vinculado à esquerda evangélica, o pastor caracteriza o trabalho da seguinte forma: 

“Estudamos sobre racismo dentro e fora da Igreja, sobre 

identidade negra, negritude, branquitude, ideologia de 

branqueamento, racismo estrutural. Tem sido interessante ver 

jovens se engajando nas questões raciais do movimento negro 

através das reflexões deste simples programa, que é totalmente 

independente de qualquer igreja ou denominação”. 

Em entrevista, questionei o pastor sobre o porquê de se criar um “discipulado” e 

as razões de se discipular especialmente os jovens. Afirmou que foi a possibilidade de 

uma “constância” para uma “meta” de “transformação” das pessoas que o fez escolher 

pelo formato “discipulado”. Além disso, enfatizou o objetivo de formar as pessoas em 

questões raciais “a partir da Bíblia”, propondo uma “leitura do texto bíblico” 

teologicamente referenciada em valores igualitários e apta à “descontrução” do 

“imaginário teológico da supremacia branca”. No DJR, por seu caráter catequético e 

educativo, a Bíblia assume uma centralidade particular: 

Bom, o DJR foi criado a partir de algumas perguntas que eu comecei a fazer após 

minha viagem para a África do Sul quando estive na Ilha Robben e tive um contato com 

Desmond Tutu499. Eu comecei a pensar na possibilidade de, a partir do referencial 

teórico que é a Bíblia, estudar na igreja sobre questões raciais. Ao invés de partir de 

textos acadêmicos, partir do texto bíblico e depois então ir para os textos acadêmicos e 

teóricos que conversam sobre questões raciais. E pensei nessa ideia de “discipulado” 

 
497 https://www.facebook.com/discipuladojr/about 
498 https://ativismoprotestante.wordpress.com/2018/01/23/o-lugar-do-negro-e-sempre-o-de-protagonismo-

dentro-e-fora-da-igreja-declara-marco-oliveira/ 
499 Como observaremos brevemente em seção adiante, a viagem do pastor à África do Sul coaduna-se com 

o fluxo de circulação intelectual ligado à teologia negra, já que o país africano e os EUA são centros 

importantes de formulação dessa teologia. 
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por ter uma constância, ter uma meta de ver transformação nas pessoas ao final do curso. 

E “justiça” e “reconciliação” por causa da justiça que deve vir antes da reconciliação, 

mas promover também a ideia de reconciliação nas igrejas evangélicas e que pessoas 

brancas compreendessem sua branquidade cada vez mais e as pessoas negras 

compreendessem também a sua negritude. Acho fundamental porque é um processo de 

formação, na igreja, acaba sendo para o movimento negro evangélico também. Mas no 

primeiro momento era formação mesmo na igreja, para a gente produzir essa igreja 

antirracista, a começar pelo trabalho com as crianças, adolescentes e jovens e adultos, 

para repensar e a fazer uma nova leitura, inclusive, do texto bíblico que durante muito 

tempo foi produzido com imaginário teológico fincado na supremacia branca. Por isso a 

gente pensou em descontruir esse imaginário teológico a partir do referencial teórico 

que é a própria Bíblia. 

A formação do público evangélico em questões raciais, com propósitos 

“desconstrutivos”, pedagógicos e empoderativos se deve ao diagnóstico de que haveria 

um “imaginário teológico fincado na supremacia branca”. Tanto para o pastor Marco Davi 

quanto para os participantes do discipulado e demais ativistas negros evangélicos 

predominaria nas igrejas evangélicas um modo de ler a Bíblia pouco crítico, literalista, 

pietista, fundamentalista e que acaba por respaldar não apenas atos isolados de racismo 

nas igrejas, mas, sobretudo, a postura politicamente passiva “da igreja” diante das 

injustiças e opressões no mundo, inclusive raciais. “A igreja”, sempre citada na terceira 

pessoa do singular, não estaria “cumprindo seu papel” de “se posicionar” e de “formar” 

as pessoas sobre assuntos de relevância pública como o racismo, por exemplo. Daí que 

seria conivente por omissão. E, vez ou outra, por ação também (como no caso do 

“desconvite” no Congresso da JBB ou outras situações). A igreja não pode apenas não 

ser racista, mas deve ser antirracista. 

“Produzir essa igreja antirracista” requer, então, um esforço de educação em 

direitos humanos que tenha o texto bíblico e as demais referências religiosas por base. Os 

jovens são centrais nesse projeto, já que são percebidos como mais sensíveis às discussões 

sobre marcadores sociais da diferença do que as gerações anteriores, além de serem 

considerados os portadores do futuro – os futuros pastores, teólogos, lideranças 

eclesiásticas. Para as lideranças mais velhas, sua formação e organização é viável e 

estratégica. Afora essa compreensão há muito disseminada, o pastor Marco Davi 

apresentou outros motivos para opção preferencial pelos jovens: 
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Num primeiro momento a gente trabalhou com jovens, fato. Sempre gosto de ter 

jovens no discipulado porque acho que é a esperança para uma nova igreja no Brasil e 

na América Latina e no mundo. Jovens pretos e brancos conscientes, que compreendem 

as rupturas que houve nesse país e no mundo e partir dessa compreensão lutem para 

ajudar a igreja a ser melhor. Acredito na juventude e que os jovens têm a força para 

mudar. Só que os jovens de hoje estão um pouco perdidos, às vezes eu acho, porque estão 

com o foco em muitas coisas e ao mesmo tempo sem muito foco em outras coisas de base, 

no trabalho de chão da vida, de estrutura, parece que não apetece muito a juventude. 

Esse é um ponto. 

O segundo ponto é perceber muitos jovens desigrejados, muitos jovens pretos, 

sobretudo, porque a igreja não consegue responder aos seus anseios. Terceiro também 

por perceber muitos jovens se afastando da igreja e inclusive indo para outras religiões 

porque lá encontram algumas respostas. Mas acabam muitas vezes apostatando da fé e 

não compreendendo o Cristo que eles servem e que na verdade é muito mais parecido 

com eles, mas que a igreja não consegue dizer de forma clara e objetiva e então eles 

ficam perdidos. 

Os “desigrejados” a quem o pastor se refere são jovens progressistas que 

professam a fé evangélica a despeito de se desvincularem de suas igrejas. Sob a cercadura 

da polarização política atual e o recrudescimento do conservadorismo nas igrejas, eles se 

multiplicam aos montes, à medida que divergem ideologicamente de seus pastores e 

irmãos de fé a ponto de tornar a convivência se torna insustentável. Além disso, é 

frequente a reclamação de que “a igreja não consegue responder aos seus anseios” por 

respostas a temas como questão racial, de gênero, de sexualidade etc. É comum encontrá-

los nos grupos evangélicos progressistas, onde refazem, em novos termos, o vínculo 

comunitário que mantinham em suas igrejas. Boa parte desses grupos, aliás, tem como 

sua principal tarefa a de “acolhê-los”500 e socializá-los politicamente entre iguais, irmãos 

de fé e companheiros de ativismo. Como já observado, a preservação de um vínculo 

comunitário de caráter religioso, com os devidos adendos político-ideológicos, é uma 

razão de ser do DJR, assim como de outros grupos de ativismo. 

 
500 “Acolhimento” é o nome que o MNE e outros grupos dão às suas principais atividades, como consta na 

seção de “repertório” dessa dissertação. 
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Segundo o pastor Marco Davi, a opção preferencial pelos jovens por parte do DJR 

também é justificada igualmente por sua vulnerabilidade à apostasia. Uma vez que as 

igrejas encontram-se sob forte influência do conservadorismo político e teológico e não 

há espaço para discutir questões que julgam ser relevantes, alguns jovens saem de suas 

comunidades e se tornam desigrejados. E há casos de migração para outras religiões. Há 

evangélicos negros que ao se iniciarem nos estudos e militância antirracistas concluíram 

ser mais adequado se vincularem aos cultos afro, por excelência “a religião dos 

ancestrais”. Houve quem simplesmente trocasse a igreja pelo terreiro, mas há aqueles que 

sustentam, por motivos de coerência biográfica e ideológica, uma curiosa “dupla 

pertença”: são candomblecistas e evangélicos. Ao longo da pesquisa identifiquei apenas 

um indivíduo nessa condição. Por sua indisposição e/ou indisponibilidade ao longo de 

mais de um ano não pude entrevistá-lo. Seu perfil: jovem, negro, ativista ligado ao MNE 

e anglicano – nesse caso, tal filiação denominacional favorece diálogos interreligiosos, 

experiências ecumênicas e, ao que parece, não constitui grave obstáculo à dupla pertença.  

Esse fenômeno atesta o poder dos discursos que sublinham os caracteres étnicos, 

as noções de “ancestralidade” africana, bem como, em contraste, o peso da caracterização 

do cristianismo como uma religião branca, europeia e racista. Para alguns evangélicos 

negros, a pressão por uma apresentação de si mais “coerente” nos ambientes em que 

circulam os impele à mudança de religião, optando por um culto mais legítimo diante do 

movimento negro e de outros grupos progressistas e de esquerda, por exemplo. Para 

aqueles que não querem abrir mão de uma ou de outra religião, resta a “dupla pertença”. 

Entretanto, cabe destacar que estes casos são muito raros, não o suficiente para evitar a 

preocupação do pastor, mas a léguas de conformarem qualquer tendência coletiva 

considerável. 

Da parte do entrevistado, que é um clérigo, lembremos, há, portanto, preocupações 

eminentemente pastorais quanto aos rumos “da igreja” e dos jovens. O DJR atende a 

demandas que são políticas e laicas, como o combate ao racismo na sociedade, mas 

primeiramente responde ao que os ativistas compreendem como desafios entre o público 

evangélico: 1) Oferecer uma formação que viabilize a integridade identitária do indivíduo 

negro e evangélico e ateste sua legitimidade, isto é, diga claramente aos jovens que têm 

se interessado pela questão racial que, ao contrário do que possam ouvir a respeito, o 

cristianismo não é uma “religião branca”, pelo menos não essencialmente. Aliás, tal qual 

nos acolhimentos promovidos por vários grupos evangélicos antirracistas, aqui a 
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socialização político-religiosa de jovens e a preservação dos seus vínculos comunitários 

aparecem como preocupação coletiva; 2) Afetar “a igreja” com o acúmulo de pessoas 

formadas capazes de replicar seus aprendizados e disseminar posições desconstrutivas do 

racismo que possa haver nas igrejas.  

Ao situarem a disputa política, em seu meio religioso, ao nível da compreensão 

dogmática e da interpretação dos textos bíblicos, os evangélicos internalizam a luta 

antirracista e afirmam uma hermenêutica politicamente orientada. A interpretação dos 

textos bíblicos se torna um objeto de disputa e tensões, para as quais os ativistas 

mobilizam arsenais de argumentos teológicos de extração progressista – teologia da 

missão integral, teologia negra, teologia da libertação, teologias pós-coloniais e 

semelhantes. Por isso o esforço narrado por Marco Davi é o de “transformar pessoas que 

transformem a igreja”, sobretudo os jovens. Trata-se de disseminar leituras e abordagens 

teológicas progressistas. O pastor afirma, otimista: 

Eu acho que as igrejas estão começando a experimentar, através desses ativistas, 

uma mudança interna porque essas pessoas estão retornando para suas igrejas com uma 

vontade muito grande talvez até de transformá-las. 

Nos encontros dos discipulados de que participei, os participantes oravam, 

testemunhavam episódios de discriminação racial sofridos em igrejas, discutiam o 

racismo, comentavam textos de Frantz Fanon, Aimé Cesaire e, especialmente, a Bíblia, 

tomada como a principal fonte de legitimidade para um antirracismo evangélico. 

Nos estudos bíblicos realizados, os primeiros destaques feitos pelo pastor eram 

sobre a África, tema, aliás, de várias aulas. O pastor louvou o grande passado africano, 

exaltando a civilização egípcia, centro do mundo antigo; lembrou da localização do 

Jardim do Éden na Bíblia, “ali entre o Tigre e o Eufrates”501; da ida de Abraão para a 

África; do relato bíblico da conversão de um etíope; da feitura da septuaginta em 

Alexandria, “aquilo era África!” e arrematou: “lemos a Bíblia de um jeito muito 

 
501 Rios localizados na Ásia Ocidental constam no texto bíblico do Gênesis como marcos georreferenciais 

do Éden e seu jardim, onde Deus teria estabelecido primeiramente o homem e as demais criaturas: “No 

Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pisom. Ele 

percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente; lá também existem o 

bdélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxe, é o Giom. O terceiro, que corre pelo 

lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates” (Gênesis, capítulo 2, versículo 10-14). Segundo 

o pastor Marco Davi, a África do tempo bíblico era maior do que hoje e compreendia a Mesopotâmia: 

“Nossa fé é africana, mais do que afro-asiática até porque o Canal de Suez foi construído muito depois. O 

Canal de Suez separou a África da Ásia”. 
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eurocentrado, mas nossa fé é africana”. Esse argumento do pastor Marco Davi e de 

Hernani Francisco da Silva de que o cristianismo é uma religião de matriz africana já fora 

destacado por Oliveira (2017). 

A ênfase no discipulado se soma à abundante menção da África no expediente dos 

atores negros evangélicos que inclui: celebração do “Dia da África”502 503; “Passeio pela 

pequena África” (excursão coletiva pela região da Gamboa/RJ)504; post sobre a ruptura 

entre a Igreja Universal do Reino de Deus na Angola e o clero local (com votos de “Que 

os povos de África tenham respeitados seus valores, suas capacidades, sua independência 

e que tenham liberdade para adorar a Deus”505); crítica ao uso do “povo Africano” como 

“cobaia” nos testes de vacina contra a COVID-19506; eventos sobre “fé e religião na 

diáspora africana”507. “ÁFRICA: BERÇO DA HUMANIDADE”, diz um dos posts 

laudatórios ao continente508.  

A identificação entre negritude e africanidade, estabelecida como discurso 

relevante no seio do movimento negro brasileiro contemporâneo, ressoa no ativismo 

evangélico. Tanto porque seus ativistas são socializados nesse movimento negro quanto 

porque nesse mesmo movimento se lhes questiona a autenticidade do ativismo negro 

evangélico. Assim, a função mais imediata da promoção da associação entre cristianismo 

e o elemento africano é tentar esvaziar as acusações de parcelas da militância negra de 

que o cristianismo seria a religião dos brancos, dos europeus, dos colonizadores. Os 

ativistas evangélicos atuam para provar que o cristianismo, quando se manifesta com 

algum ranço colonial e trejeitos europeus, está sob efeito de uma deturpação branca que 

não condiz com sua origem negra e africana. 

Um segundo objetivo é legitimar o debate racial dentro do universo evangélico, já 

que a fé cristã seria de origem africana “conforme diz a própria Palavra de Deus”. Ao 

localizar sua tradição religiosa no tempo e no espaço, exploram possibilidades de discutir 

 
502 https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/posts/3017580471661485 
503 https://www.facebook.com/zaurildas/posts/2954856907932684 
504 https://www.facebook.com/events/2475397902724266/?active_tab=about 
505 https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/posts/3100693753350156 
506 https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/posts/2897207740365426 
507 

https://www.facebook.com/cuxicoletivonegroevangelico/photos/a.636656169835766/636656313169085 
508 

https://www.facebook.com/cuxicoletivonegroevangelico/photos/a.1417082188459823/162600920423378

6/ 

https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/posts/3017580471661485
https://www.facebook.com/zaurildas/posts/2954856907932684
https://www.facebook.com/events/2475397902724266/?active_tab=about
https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/posts/3100693753350156
https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/posts/2897207740365426
https://www.facebook.com/cuxicoletivonegroevangelico/photos/a.636656169835766/636656313169085
https://www.facebook.com/cuxicoletivonegroevangelico/photos/a.1417082188459823/1626009204233786/
https://www.facebook.com/cuxicoletivonegroevangelico/photos/a.1417082188459823/1626009204233786/
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a ilegitimidade do racismo e sua avessia à “natureza” mesma do cristianismo. “Como se 

pode ser racista e menosprezar o que é negro e africano se nossa fé é originalmente 

africana e foi construída por personagens negros? Não seria o caso de valorizar mais os 

elementos africanos e negros na nossa fé?” – questiona um participante do discipulado. 

“É o que eu sempre falo na minha igreja!”, emenda uma moça batista. O resultado geral 

aparece: é empoderar os ativistas negros evangélicos para que, de posse de argumentos 

bíblicos e historiográficos, estejam não só prontos para responder a quem quer que lhes 

questione o ativismo, mas nutridos e seguros na identidade que reivindicam e na luta em 

que estão engajados. 

Para esses ativistas, as igrejas estariam dominadas por líderes eclesiásticos quase 

todos brancos, haveria uma teologia “branca” ensinada nos púlpitos, a liturgia dos cultos 

seria “branca” e tudo isso concorreria para uma situação em que os negros são pouco 

estimados e se tornam mais vulneráveis à discriminação racial. A atribuição de qualidades 

raciais às crenças e práticas religiosas dos atores e sua apreciação política é patente 

quando adotam termos como “teologia negra, “igreja negra” e “Cristo negro”, 

“branquitude” ou “branquidade”, por exemplo. Nas igrejas, portanto, haveria uma 

“dominação simbólica” dos negros pelos brancos. 

Dada a bipolaridade com que a diversidade racial é formulada nesses círculos de 

ativismo, as crenças e práticas racializadas constituem pares de oposição que remetem a 

duas matrizes étnicas: a branca-europeia versus negra-africana, sendo esta última a 

verdadeira origem do cristianismo. Isto significa que a destituição da “teologia branca” e 

da “branquitude” dos lugares de poder religioso é uma luta coerente com os primórdios 

da tradição judaico-cristã e com a própria Bíblia. 

Essa destituição corresponderia a uma reparação histórica dos impactos do 

escravismo e do colonialismo sobre “a igreja” e a cristandade em geral. A preocupação 

em afirmar o valor do elemento não-branco a partir da Bíblia e da história do cristianismo 

serve, de um lado, para valorizar tudo o que é africano e negro e, de outro, para criticar a 

hegemonia de elementos étnicos chamados “brancos” na experiência religiosa cristã. Em 

resumo, a premissa é a de que os negros evangélicos não devem se sentir alienados de sua 

pertença racial ou religiosa. Devem se sentir “em casa”. Não à toa os atores brandem 

palavras de ordem como “Descolonizando o olhar”, lema-título de cursos do DJR, eventos 

do MNE e de outras organizações. Observa-se evidente abordagem decolonial das 
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relações étnicas, raciais, religiosas e políticas. No limite, a tarefa de sua militância seria 

“descolonizar” a fé e a igreja. 

Questionado sobre o porquê é importante identificar/afirmar as raízes africanas do 

cristianismo e/ou da tradição judaico-cristã, o pastor Marco Davi respondeu: 

Creio que é importante [o discipulado e a valorização da África e do africano 

durante o curso] por isso que eu havia falado, porque muda nosso olhar, descoloniza 

nossa compreensão do texto bíblico. A gente tira do lugar em que foi posta a fé cristã, 

como um lugar de opressores. Não exatamente o cristianismo, mas a fé judaico-cristã. A 

gente quebra essa lógica de que os pretos, por exemplo, que estão na igreja evangélica 

estão do lado dos opressores. Isso pra mim é extremamente importante. Faz com que a 

gente se veja mais no texto bíblico, se veja de fato, porque a teologia tradicional é essa 

teologia com esse imaginário que a supremacia branca com o mote maior e faz com que 

a gente se afaste da nossa identidade e a gente busque se embranquecer cada vez mais. 

Quando a gente quebra essa lógica, a gente retorna de fato à origem dos textos bíblicos, 

não presos a uma hermenêutica viciada por essa brancura ou essa ideia de supremacia 

branca e de inferioridade dos negros. Então quando a gente retorna, a gente valoriza o 

texto bíblico voltando para a realidade e a verdade do texto. 

Reiterando observações anteriores, a relevância da afirmação do elemento 

africano se deve, segundo o pastor, a dois motivos: 1) confere legitimidade à filiação 

religiosa do negro evangélico, pois “tira a fé judaico-cristã” do “lugar em que foi posta”, 

de religião dos brancos, respaldando, assim, o negro evangélico, continuamente acusado 

de estar “do lado dos opressores”; 2) fortalece a identidade racial e autoestima do negro 

evangélico ao lhe permitir reconhecer-se como digno e protagonista na história do 

cristianismo à medida que “descoloniza” a “compreensão do texto bíblico”, faz com que 

o negro evangélico “se veja mais no texto bíblico” e rompe com “essa ideia de supremacia 

branca e de inferioridade dos negros”. No recurso à África bíblica é como se os atores 

negros evangélicos apresentassem uma certidão de nascimento, um marco genealógico 

que lhes assegura o “direito” de serem antirracistas enquanto cristãos, e não apesar de 

cristãos.  

Já fortalecimento da própria identidade, uma constante no discipulado e em outros 

momentos de atuação do pastor Marco Davi, liga-se diretamente à ênfase ao 

pertencimento étnico e à condição racial das personagens bíblicas, aspecto registrado por 

Oliveira (2017). “Eu quero saber onde é que estão os brancos na Bíblia?”, repete, aludindo 

à inversão imagética que critica: se a histórias bíblicas do povo judeu e da igreja primitiva 

ocorrem majoritariamente em solo africano, as personagens também são africanas e 

negras. Sendo assim, por que essas personagens são representadas como brancas em 
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filmes, séries, novelas, livros e revistas sobre histórias bíblicas? Lembrar a sua cor, 

racializá-las, pois, é algo importante tanto para desautorizar concepções e práticas racistas 

no meio evangélico, quanto para instigar orgulho racial entre os fiéis negros. Não nos 

esqueçamos da descrição do DJR apresentada em sua página no Facebook: um dos 

objetivos da iniciativa é apoiar a superação do “auto ódio” pelos negros evangélicos, ou 

seja, promover sua autoestima 509. Questionado a respeito da importância da identificação 

de personagens bíblicas negras, o pastor Marco Davi responde: 

Creio que é importante identificar personagens bíblicos negros, que pra mim não 

tem muito da identificação, a questão é identificar o branco na Bíblia. Porque a Bíblia é 

um livro de escravizados, pessoas pretas. Não é a partir da Europa que a Bíblia é escrita, 

ela é escrita a partir de personagens em África, personagens da Mesopotâmia, 

personagens do Oriente, pessoas ali que são pretas, que estão em relação profunda com 

a África. Muitos dos profetas, obviamente, negros... Toda a história da Bíblia é uma 

história negra. Depois é que aparecem os brancos, já no Novo Testamento, com as igrejas 

brancas depois no processo de evangelização. Então não tenho dificuldades com isso. E 

quando a gente fala isso a gente quebra essa visão hegemônica de que a gente tem que 

pinçar os negros na Bíblia e quebra a visão de que a Bíblia é um texto de pessoas brancas. 

E isso traz empoderamento, compreensão da história, isso é extremamente importante 

para os negros se verem na Bíblia e não como coadjuvantes e sim como protagonistas de 

todas as histórias bíblicas. 

“Empoderamento”. Que os negros se vejam como protagonistas nos textos 

bíblicos e se sintam valorizados, essa é a principal contribuição da ênfase na condição 

étnica/racial das personagens bíblicas. E o que dizer da cor da principal personagem 

bíblica, isto é, o próprio Deus? 

“Foi preciso enegrecer Deus, acreditar que o libertador parece conosco para que 

continuemos cristãos, com esperança de dias melhores, de uma outra vida sem dor, sem 

indiferença, de um Deus que nos ama e cuida de nós”510, afirma a pastora metodista Eliad 

Santos (Brasil de Fato, 20/11/2020). 

Ao representarem um deus à sua imagem e semelhança, os ativistas estimam-se, 

confirmam suas crenças, identificam-se de modo a poder “continuar” cristãos, isto é, a 

sustentar sua filiação/identidade religiosa fragilizada pelas pressões do conservadorismo 

 
509 https://www.facebook.com/discipuladojr/about 
510 https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/foi-preciso-enegrecer-deus-diz-pastora-metodista-eliad-

santos-sobre-teologia-negra 
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doméstico e do preconceito da esquerda laica. Um deus negro511 que é “libertador”, nos 

termos de Eliad, e que também é “lutador”, como afirma Jackson Augusto: 

Quando falamos de um Deus negro dentro da experiência cristã 

estamos falando do “Cristo como um Deus lutador”, estamos 

contando uma história que está conectada com o povo negro. Um 

corpo perseguido pelo Estado, demonizado pelo poder religioso 

e que não merece a comoção da sociedade que grita “crucifica-

o”. Um corpo condenado pela pior sentença que o Estado 

poderia dar. E nos perguntamos: Qual a cor dos corpos que hoje 

são sentenciados às piores penas do Estado? Qual a cor dos 

corpos que não merecem comoção e que são linchados aos gritos 

de “bandido bom é bandido morto”? Quais as crianças que já 

nascem com decretos de morte em territórios extremamente 

militarizados no Brasil? (Folha de S. Paulo, 19/11/2020). 

Na semelhança racial o oprimido lutador-libertador, Cristo, e o oprimido-lutador, 

cristão, compartilham das mesmas dores. De outro modo: compartilham das mesmas 

dores porque primeiramente compartilham da mesma condição racial, manobram com 

corpos “perseguidos pelo Estado, demonizados pelo poder religioso e que não merece 

comoção da sociedade”, corpos negros. Corpos apenados, linchados e assassinados, 

pouco importa se ainda em tenra infância. A ênfase no “Jesus histórico” o define como 

um deus-mártir, que sofreu o que os negros sofrem hoje. Essa identificação experiencial 

ao mesmo tempo em que traz o próprio Deus às dores mundanas, sacraliza os corpos 

negros oprimidos, já que equipara seu sofrimento ao do Cristo. A operação consola e 

empodera os ativistas, fazendo com que sintam no pleno direito de suas causas. A causa 

racial também pertence(u) a Jesus, Deus encarnado. Assim, legitima a luta antirracista 

entre os evangélicos, pois politiza o martírio de Cristo e coloca a injustiça racial como 

tema de reflexão teológica. É o que torna possível o asserto do pastor Henrique Vieira de 

que “a igreja que se cala sobre Marielle, a favelada da Maré, não tem nada a dizer sobre 

Jesus, o favelado de Nazaré”512. 

Que Jesus foi um homem “negro” é a tecla em que se bate no movimento negro 

evangélico. Todos os ativistas evangélicos progressistas, aliás, enfatizam, Natal após 

Natal e Páscoa após Páscoa, o fato de que era impossível que Jesus, nascido na Judeia 

(atualmente Estado da Palestina), tenha sido fenotipicamente caucasiano como o icônico 

Robert Powell – ator que interpretou o Messias em Jesus de Nazaré (1977), de Franco 

 
511 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/perifaconnection/2020/11/o-deus-negro-na-experiencia-

evangelica-e-a-consciencia-negra.shtml  
512 https://www.facebook.com/MidiaNINJA/videos/1104604766364334 
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Zeffirelli. O Deus Filho haveria de ter, no mínimo, a tez morena tal qual “os árabes”, 

grupo étnico citado para basear a cor da pele e as feições de Jesus. Além das evidências 

histórico-geográficas, a própria Bíblia daria conta de seu aspecto racial. O pastor Marco 

Davi leu, durante uma das aulas, um trecho do Novo Testamento que diz: “E o que estava 

assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica; e o arco celeste estava 

ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda” (Apocalipse, capítulo 4, versículo 

3). No texto, o suposto autor, apóstolo João, relata uma visão escatológica. Nesse 

versículo, segundo Marco Davi, o Cristo ressurreto é quem estaria assentado e teria a cor 

do jaspe e do sardônio, pedras de cor marrom-avermelhado. 

A singularização das representações de Deus conforme a experiência concreta de 

cada sujeito político é uma constante. Deus é recriado de maneira a ser alguém que se 

identifica com o sofrimento do fiel. "Deus é trans, Deus é travesti, Deus é lésbica, Deus 

é negro, Deus é índio”513, afirma a primeira reverenda transgênero da América Latina, 

Alexya Salvador, da Igreja da Comunidade Metropolitana514. O Deus queer515, o Deus 

negro do antirracismo protestante norte-americano516 ou mesmo um Deus quanto ao qual 

se deve ocultar os pronomes de gênero, como define a Igreja Luterana da Suécia517 518. 

De todo modo o que nos importa reter é que tal representação de Deus como um 

deus negro, compõe um gesto mais amplo de racialização, ou “enegrecimento”, de 

personagens bíblicas que, como dito pelo pastor Marco Davi acima, visa promover o 

orgulho racial dos negros, identificação como o povo da Bíblia e constranger o racismo 

dos evangélicos brancos. 

 

5.4. Teologia negra 

Mas de onde vem essas ideias de valorização da África bíblica, de recursos à cor 

dos personagens e de um deus negro? O background desses discursos é a chamada 

 
513 https://www1.folha.uol.com.br/serafina/2018/04/1959954-pastora-trans-ve-na-igreja-um-refugio-e-

leciona-para-combater-o-preconceito.shtml 
514 https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/01/24/1-reverenda-trans-da-america-latina-

ameacas-de-morte-me-rondam-24-horas.htm 
515 http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT805466-1666,00.html 
516 https://www.huffpost.com/entry/why-god-is-black_b_8538216 
517 https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/25/internacional/1511638309_285913.html 
518 https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2017/11/24/igreja-da-suecia-abandona-o-uso-de-

pronome-masculino-para-se-referir-a-deus.htm 
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teologia negra, corpus teórico originado nos EUA durante os anos 1960, contexto de 

mobilização das black churches pelos direitos civis: 

Em 1968, o pastor Albert Cleage (1911-2000) publicou uma 

coletânea de sermões intitulada O messias negro, no qual 

interpretava as narrativas bíblicas do Êxodo e da vida de Cristo 

como uma história do povo negro eleito de Deus. Em 1969, a 

Conferência dos Teólogos e Pregadores Negros dos EUA redigiu 

uma Declaração sobre a Teologia Negra, definida como “uma 

Teologia da Libertação Negra” e também “uma Teologia da 

Negritude”, isto é: “a afirmação da humanidade negra que 

emancipa o povo negro do racismo branco, provendo assim 

autêntica liberdade tanto para o povo branco como para o povo 

negro”. Porém, os marcos fundadores da Teologia Negra 

encontram-se nos livros Teologia Negra e poder negro (1969), 

Teologia Negra da Libertação (1970) e O Deus dos oprimidos 

(1975), do teólogo afro-americano James Cone. A Teologia 

Negra, como uma Teologia da Libertação proposta por James 

Cone, se apropriava do símbolo do Messias negro para construir 

o falar de Deus a partir da vivência das comunidades negras e da 

experiência de ser negro numa sociedade segregada. Desta forma, 

o Cristo e o Deus neutro ou incolor da teologia tradicional eram 

denunciados como legitimadores do “Deus branco” da 

segregação e dos movimentos de supremacia branca, como a Ku 

Klux Klan (Trabuco, 2015, p.222-223). 

Como observamos na citação, tanto o “Deus branco” quanto o “Messias negro” – 

imagens reproduzidas nos círculos ativistas brasileiros – são fundamentais na constituição 

da teologia negra. O teólogo-mor, James Cone, confirma o que digo mais acima nessa 

seção sobre o recurso a um deus identificado com sofrimento dos oprimidos, no caso 

negros: “Dizer que Deus não faz distinção de cor é como dizer que ele não faz distinção 

entre justiça e injustiça, entre razão e desrazão, entre bem e mal [...] Deus é negro. A 

negritude de Deus significa que Deus fez da condição dos oprimidos sua própria 

condição” (Cone, 1986 apud Trabuco, 2015, p. 223). 

A identificação racial de Jesus ocupa lugar especial nessa abordagem teológica. O 

afroamericano James Cone, o principal nome da teologia negra, escreveu extensamente 

sobre a negritude de Jesus, que ele considerava literal e metafórica, além de logicamente 

necessária para a validação histórica da mensagem cristã, pois na condição racial Cristo 

residiria uma potência libertadora para contextos de opressão, particularmente os EUA 

segregacionistas, mas não só. Em um registro dialético-materialista, a negritude de Jesus 

teria um estatuto particular-universal, que o teólogo justifica: 
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Mas a validade de qualquer título cristológico, em qualquer 

período da história, não é decidida por sua universalidade, mas 

pelo seguinte: se na particularidade de seu tempo ele aponta para 

a vontade universal de Deus de libertar determinado povo 

oprimido da desumanidade. É exatamente isso que faz a negritude 

na existência social contemporânea dos Estados Unidos. Se nós, 

norte-americanos, negros e brancos, devemos compreender o que 

Jesus é para nós hoje, devemos ver sua presença na qualidade de 

continuidade em relação à sua vinda passada e futura, a qual é 

vista de modo melhor através de sua negritude. 

A negritude de Cristo é tanto literal quanto simbólica. Sua 

negritude é literal no sentido de que ele verdadeiramente se tornou 

Um com os negros oprimidos, tomando o sofrimento deles como 

o seu sofrimento e revelando que ele é encontrado na história de 

nossa luta, na estória de nossa dor e no ritmo de nossos corpos 

(...). Dizer que Cristo é negro significa que o povo negro é o povo 

pobre de Deus a quem Cristo veio libertar (...). Dizer que Cristo é 

negro significa que Deus, em sua sabedoria e misericórdia 

infinitas, não apenas leva a cor seriamente, ele a toma sobre si e 

revela sua vontade de fazer de todos nós novas criaturas nascidas 

no espírito da negritude divina e redimidas através do sangue do 

Cristo Negro. Portanto, Cristo é negro não por causa de alguma 

necessidade cultural e psicológica do povo negro, mas por causa 

e somento porque Cristo realmente entra em nosso mundo, onde 

os pobres, os desprezados e os negros estão revelando que ele está 

com eles, sofrendo a humilhação e a dor deles e transformando os 

escravos oprimidos em servos libertados. Na verdade, se Cristo 

não é verdadeiramente negro, então o Jesus histórico mentiu. 

Deus não o ungiu “para pregar boas-novas aos pobres” e nem o 

enviou “para proclamar liberdade aos cativos e recuperação de 

vista aos cegos, para pôr em liberdade aqueles que estão 

oprimidos” (Lc.4:18-19). Se Cristo não é negro, o evangelho não 

é boa-nvoa para os oprimidos, e a observação de Marx está 

correta: “A religião é o sinal da criatura oprimida, o coração de 

um mundo insensível (...) a alma de uma situação em alma. É o 

ópio do povo”. (Cone, 1985, p. 149, 150, 151). 

Comentando estudo que testa a correlação entre a crença na imagem de um deus 

negro e empoderamento racial nos EUA, a pesquisadora Allison Calhoun-Brown anota 

que: 

One of the seminal ideas of black theology' is the need for a God 

in black people's own image (Jones, 1987; Cone 1986, 1984, 

1975, 1970, 1969; Roberts, 1983; Wilmore, 1983; West, 1982; 

Cleague, 1968, 1972). This is especially important in the context 

of racism in the United States where Christian doctrines were 

once used as justification for racial oppression and visual 

representations of Christ are almost always white. The radical 

idea that God or Jesus, the ulti- mate value of religion, shares the 
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race of the oppressed was to be a source of strength for liberation. 

What black theology did was place actions directed toward black 

socio-economic and political empowerment in a theological con- 

text. ‘The significance of black theology is found in the 

conviction that the con- tent of the Christian gospel is liberation’ 

(Cone, 1993:109). (Calhoun-Brown, 1999, p. 198). 

 O lugar  central da cor de Jesus na teologia negra também é reiterado por teólogos 

mais jovens - é o que demonstra Ronilso Pacheco519 520, 45, principal expoente dessa 

perspectiva doutrinária no Brasil contemporâneo. Formado na PUC-Rio e mestrando em 

teologia no Union Theological Seminary, Pacheco também é pastor auxiliar na 

Comunidade Batista em São Gonçalo e publicou livros conhecidos no circuito da 

militância negra evangélica como Ocupar, Resistir, Subverter (2016) e Teologia Negra: 

O sopro antirracista do Espírito (2019). Em entrevista, ele afirma que: 

“Esse debate [sobre a branquitude de Jesus] tá no foco da 

Teologia Negra. Mas não há a discussão se Jesus era negro ou 

branco, porque em relação a isso não há muito o que discutir: é 

difícil imaginar uma figura branca na Palestina daquela época. 

Porém, a associação de Deus e de Cristo com a branquitude foi 

extremamente importante para a manutenção do racismo, do 

colonialismo e da 'inferioridade da população negra'. Com isso, 

vieram a violência e a opressão. 

Cristo branco elimina qualquer possibilidade de identificação 

teológica e bíblica com a população negra. Deliberadamente, a 

presença e o protagonismo do continente africano são apagados, 

como uma forma de justificar a colonização e a escravização. 

Além disso, há uma tentativa de apagamento da tradição e 

religiosidade da África. 

O branco, identificado com a imagem do Jesus Cristo, se vê como 

um povo especial e original. Essa essência está no centro do 

debate da invasão do Capitólio: foi a reivindicação de uma 

população que se enxerga como original e que quer retomar seu 

país. E quem é esse povo original nos EUA? São os indígenas? 

Não, para esse grupo, o povo original é o branco, europeu, cristão, 

sobretudo homem. 

Se você falar que Cristo era negro, precisa explicar por que está 

dizendo isso. Mas nunca questionamos a imagem de um Jesus 

branco e de olhos azuis, embora isso fosse inviável. 

 
519 

https://twitter.com/ronilso_pacheco?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 
520 Perfil e textos de Pacheco no The Intercept Brasil: https://theintercept.com/equipe/ronilso-pacheco/ 
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Então, qual é a força da identificação entre Jesus Cristo e o povo 

africano e de pele negra? Esse é o debate que a Teologia Negra 

apresenta, mais do que falar da cor da pele” (BBC News Brasil, 

03/03/2021)521. 

Que os negros se identifiquem com ninguém menos do que Jesus encarnado, 

portanto, seria uma preciosa fonte de autoestima e poder coletivo, de superação dos 

sentimentos de inferioridade e do colonialismo. A teologia negra, na medida em que 

apresenta uma catequese com tais ênfases, seria, portanto, “uma ferramenta política”, 

como diz Jackson Augusto: 

A teologia negra é uma ferramenta política, que nasce para 

denunciar algo. Preciso falar para outros jovens negros que 

existem metodologias e pensamentos a partir da fé cristã que nos 

ajudam a respeitar os direitos humanos, contribuir com a luta 

antirracista e se posicionar contra o conservadorismo (Folha de 

S. Paulo, 23/02/2021)522. 

Em par com a imagem de um deus negro, sobretudo a partir da figura do Jesus 

histórico, está a reivindicação da África como natalícia cristianismo. Em recente livro 

publicado, o teólogo negro estadunidense, Esau McCaulley, argumenta contra a 

percepção de que o cristianismo seria uma religião incompatível com a realização 

identitária racial dos negros por sua suposta origem étnica de matriz européia e 

colonialista: 

Uma crítica fundamental feita ao cristianismo negro é de que 

consiste em algo estranho, uma imposição do homem branco pelo 

poder persuasivo de chicote e correntes. Há quem diga que Jesus 

nos foi apresentado inicialmente por aqueles que desejavam que 

fôssemos dóceis e aceitássemos nossa condição terrena enquanto 

aguardávamos o consolo do mundo por vir. Para alguns, 

“cristianismo negro” é um oxímoro, pois a história cristã não nos 

pertence. Somos recém-chegados a uma história escrita por 

outros. 

Da perspectiva histórica, é intrinsecamente equivocado dizer que 

o cristianismo é europeu. Qualquer um que tenha acesso a um 

livro de história e a um mapa pode provar esse erro. Um fato 

escondido à vista de todos é que os três maiores centros do 

cristianismo primitivo foram os patriarcados de Roma, Antioquia 

e Alexandria. Desses três, somente Roma corresponde ao que 

chamamos Europa ocidental. Alexandria fica no Egito, 

importante centro da cultura africana. Não temos informações 

 
521 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56176475 
522 https://www1.folha.uol.com.br/folha-100-anos/2021/02/imprensa-ignora-abismos-de-diferencas-entre-

evangelicos-diz-ativista.shtml 
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precisa sobre como o cristianismo chegou ao norte da África, mas 

a tradição diz que ela foi evangelizada por São Marcos. Dessa 

igreja no norte da África vieram algumas das mentes mais 

brilhantes do cristianismo, como Agostinho e Tertuliano 

(McCaulley, 2021, p. 97). 

 

Questiona as leituras panafricanistas que insistem, segundo o autor, em dissociar 

cristianismo de África: 

Aqueles que duvidam da negritude do cristianismo primitivo têm 

de tomar uma decisão. Ou alguns ocidentais branquearam a 

história egípcia ao transformar muitos de seus personagens em 

europeus, ou não. Se branquearam a história egípcia, essa prática 

se estende à era da igreja primitiva, o que significa que ou os 

principais luminares do cristianismo primitivo tinham pele 

escura, ou o Egito não é tão africano quanto afirmamos. 

Não podemos ter uma apresentação pan-africana da história em 

que todas as pessoas de pele escura do continente são 

consideradas africanas no relato secular, mas não no relato 

cristão. Em outras palavras, se alguns membros de meios 

seculares voltam à grandeza de nosso passado africano como base 

para a identidade negra no presente, os cristãos negros também 

podem se apropriar do cristianismo africano primitivo. Portanto, 

é historicamente impreciso dizer que os africanos ouviram falar 

do cristianismo pela primeira vez no contexto de escravidão. O 

relato cristão também nos pertence. E remonta a um passado 

ainda mais distante que essas três sés patriarcais do início da 

igreja católica. Encontramos africanos no início da histórica 

judaica e cristã narrada no texto bíblico (Ibidem, 2021, p.98). 

 

E após citar o Egito, Cuxe/Núbia (atual Sudão), Etiópia, o caráter multiétnico do 

povo de Israel, tal como primeiramente prometido por Deus a Abraão, além do próprio 

reino vindouro de Jesus e a clássica passagem de conversão do eunuco etíope523, 

McCaulley conclui em favor de uma unidade do texto bíblico, alinhavando África e plano 

soteriológico neotestamentário: 

Sempre foi plano de Deus reunir um grupo diversificado de 

pessoas para lhe prestar culto. O ímpeto da narrativa bíblica 

depois da queda nasce das promessas feitas a Abraão de que ele 

seria pai de muitas nações. Nos relatos sobre Efraim e Manassés, 

vemos que essa promessa foi inicialmente cumprida na inclusão 

de dois meninos africanos no povo de Deus. Essa inclusão de 

 
523 O texto bíblico relata: “Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do Sul, 

no caminho que desce de Jerusalém a Gaza; este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, 

eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que 

viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. (...) Então, 

mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco” (Atos, capítulo 8, versículos 26, 

27 e 38). 
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africanos foi reiterada quando um grupo multiétnico deixou o 

Egito. As promessas a Abraão foram expandidas para constituir a 

visão de um reino por meio das esperanças de um rei davídico que 

governaria e abençoaria as nações. O Novo Testamento afirma 

repetidamente que Jesus é esse Rei que cumpre as promessas. Ele 

reúne as nações debaixo de si. Observamos essa visão se 

concretizar na conversão de africanos: Simão e sua família, bem 

como o eunuco etíope. Como ocorreu na formação do povo 

israelita, vemos na formação da igreja pessoas de pele escura. 

Para concluir, argumentamos que, no fim dos tempos, quando nos 

encontrarmos com nosso Salvador, não iremos até ele como uma 

multidão sem rosto, mas como fiéis transformados de todas as 

tribos, línguas e nações. Quando os cristãos negros ingressam na 

comunidade de fé, não ingressam em território desconhecido. 

Encontram o caminho para casa. (Ibidem, 2021, p.114,115). 

Isso também se evidencia no artigo de Pacheco, Black Theology in Brasil: 

Decolonial e Margin (2017). O ativista explica que as ênfases libertacionistas de 

valorização da narrativa do Êxodo hebreu contra a escravidão Egito524 são centrais para 

para a teologia negra: 

For black theology, which emerges in the United States in the 

1960s, the place of the Exodus is central because of the condition 

of the oppressed and of their exploitation, but an aggravating 

factor marks it: the emphasis on racism and slavery. We are not 

just talking about people whose work and workforces are 

exploited. We are talking about slavery, and all that it can mean 

in countries like the United States, Haiti, Colombia, and, of 

course, Brazil (Pacheco, 2017, p. 55-56).  

Em outra reportagem, Pacheco afirma que a “perspectiva branca” foi usada 

“sobretudo pelo colonialismo, para legitimar inferioridade e domínio dos povos negros” 

e conclui reafirmando a relevância de restituir a geografia bíblica à África: 

“A teologia negra surge para disputar o sentido da teologia, a 

partir da perspectiva negra e africana, recuperar a importância 

dos lugares africanos que estão nas narrativas bíblicas e foram 

deliberadamente invisibilizados para poder justificar a suposta 

inferioridade do povo africano" (TAB Uol, 21/09/2020, grifo 

meu)525. 

 
524 O livro bíblico chamado “Êxodo” narra justamente o processo de libertação dos hebreus que haviam 

sido escravizados durante séculos no Egito. O texto contém a famosa passagem em que Deus abre o mar 

para que os hebreus passem a pés enxutos enquanto o Faraó e seus exércitos, ao tentarem atravessar o mar 

também, são submersos e assim derrotados. A referência ao Êxodo é preciosa nos círculos das teologias 

progressistas porque representa o deus judaico-cristão como parceiro dos oprimidos nas lutas por libertação. 
525 https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/09/21/teologia-negra-resgata-conceito-de-igreja-fe-e-

familia-entre-evangelicos.htm 
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Ao reiterar a vinculação da tradição judaico-cristã com a África, o teólogo chama 

a atenção para o caráter decolonial da teologia negra – o que confirma as impressões já 

anunciadas nesse capítulo. A seguir, dois trechos do texto: 

Here we can start a dialogue with a proposal (not given as 

definitive and established) of black theology as a decolonial 

theology. Following the definition of Ramon Grosfoguel, 

decoloniality enhances not only pure reflection, but the epistemic 

response of the subalterns to the Eurocentric-U.S., hegemonic 

project, be it in theology, in politics, or in social relations and 

forms of presence in the world, but, always, kept to the border (in 

the margins). In the perspective of the decolonial project, borders 

are not only a space where differences are invented, they are also 

enunciated loci from where knowledge based upon perspectives, 

worldviews, or experiences of subaltern subjects are formulated 

(Pacheco, 2017, p.60). 

Black theology in Brazil, although it has not prospered 

contemporaneously with black theology in the United States and 

South Africa, for example, is inserted into a set of “reactions” 

with new readings made from the margins. It goes along with 

other narratives that are disputing the liberation of the watched 

and conditioned subjects. In the decolonial perspective of 

Grosfoguel, everything must be provincialized, that is, to lose this 

centrality that pushes to totalitarian control, to suffocating and 

repressive homogeneity. I would also state, closer to us as Latin 

Americans, everything must be peripheralized, made peripheral, 

with no place at the center, moreover, critical of the centrality and 

hierarchy of places of power and their forms of access. Black 

theology is in this narrative dispute, conscious that a hegemonic 

hermeneutics, “from the center,” will always demand veracity, 

legitimacy, or, in other words, “explanations.” (Ibidem, p. 62). 

Nesses termos, os discursos de teologia são historicamente situados e seus autores 

são concebidos como “sujeitos” do conhecimento. Essa abordagem concede à experiência 

uma autoridade especial. É um anti-universalismo completo em que o conhecimento 

teológico tem um lugar de partida e ele é a experiência – territorializada, racializada, 

marcada pelo poder – do sujeito oprimido. Na perspectiva decolonial/pós-colonial toda 

teologia corresponde a uma experiência; daí que se possa falar em teologia dos pobres 

(como a teologia da libertação), dos negros (teologia negra), das mulheres (teologia 

feminista), dos LGTQIA+ (teologia queer), da Terra e de todos os seres vivos 

(ecoteologia) e de todos os grupos oprimidos tornados “sujeitos teológicos”. 

Essa atitude historicista no exercício teórico de reflexão teológica é evidenciada 

por Ronilso Pacheco em outra entrevista recente em que o militante conta como a Bíblia 
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e “a África” são categorias articuladas ao mesmo tempo como objetos e ferramentas de 

descolonização. Indagado sobre “qual a centralidade da Bíblia na teologia negra” e que 

tipo de “leitura das escrituras essa perspectiva teológica” promove, ele responde: 

 

“A centralidade da Bíblia é total. [A teologia negra] Se justifica a 

partir disso. Mas é bom dar ênfase sobre o conteúdo da teologia, 

na perspectiva da teologia negra, segundo James Cone. Este 

conteúdo é a libertação. A centralidade da Bíblia é a centralidade 

nela contida, a saber, as diversas narrativas, os diversos 

testemunhos, de como Deus interveio como libertador daqueles e 

daquelas que, em contexto de opressão e violência, foram libertos 

e libertas. Por extensão, a leitura das Escrituras proposta não é 

outra senão a liberdade, a anticolonização, a descolonização. 

Salvação e condenação estão convergentes com esta chave. As 

Escrituras aqui não são conjunto de regras e normativas a serem 

apropriadas e usadas para controle, mas um conjunto de histórias 

de povos e pessoas que clamaram a Deus, como Ele as atendeu e 

como, e por que, estas histórias foram guardadas e chegaram até 

nós. 

Na centralidade das Escrituras está também a centralidade 

da África enquanto território e sitz im leben de muitas das 

narrativas bíblicas. Isto é importante também para não permitir 

que a centralidade das Escrituras não seja descolada do seu chão, 

do povo que fala, da cultura que vive, do contexto que pulsa, do 

sentido que dá a mensagem que é lida. É uma leitura proposta 

para quebrar a lógica do discurso que por séculos serviu como 

arcabouço da colonização e da escravidão, da segregação e 

do apartheid, e que ainda serve em alguma medida de 

demonização da cultura africana e de superioridade frente à 

pluralidade da humanidade” (IHU On-Line, 04/09/2019)526. 

À melhor maneira sola scriptura, a Bíblia é adotada como preciosa fonte de 

legitimidade. Entretanto, o anti-fundamentalismo recomenda certa heterodoxia aos 

ativistas. O modo pelo qual os evangélicos progressistas lidam com os textos bíblicos é 

esse: partem da afirmação de seu valor, mas buscam contextualizá-los historicamente e 

equipam-se de ferramentas das ciências humanas para sua exegese. Vale lembrar que a 

hesitação ou mesmo a recusa em admitir a máxima evangélica acerca da “inerrância” das 

escrituras, pode criar embaraços para esses ativistas na discussão com o público 

evangélico médio, mais ortodoxo. Assim a disputa de interpretação dos textos bíblicos é 

e será, inevitavelmente, um importante eixo do trabalho de base dos atores negros 

evangélicos junto ao público das igrejas, mas sempre mediado pela capacidade didática 

 
526 http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/592266-uma-teologia-como-chave-para-

oprimidos-resistirem-a-aspereza-da-vida-entrevista-especial-com-ronilso-pacheco 
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dos atores em suas tarefas “desconstrucionistas”. Ao que parece, o caminho em que 

apostam é o de propor o oprimido como sujeito teológico e deduzir disso consequências 

políticas e valores como “justiça” e “libertação”, por exemplo. 

Cabe, ainda, observar como, ao colocar as relações eclesiais em termos de 

diferença racial, hierarquias étnicas e poder, os atores assumem a promoção da teologia 

negra como um eixo de engajamento. Não é estranho, por exemplo, que Jackson 

Augusto527 528 529 assine seus textos de opinião definindo-se como “ativista da teologia 

negra” ou que Ronilso Pacheco a defina como um “movimento”530: 

Podemos chamar a Teologia Negra de um movimento teológico 

que está basicamente direcionado a questões de colonização e 

opressão das populações negras. Ela envolve os contextos de 

escravização e de políticas antinegras ao redor do mundo. Ela 

surge como uma resposta direta à teologia e à igreja que foram 

parte fundamental para o sucesso da colonização e da escravidão. 

É um movimento de resistência teológica, que está disputando os 

sentidos da teologia e da Bíblia naquilo que diz respeito à cultura 

africana e à população negra (BBC News Brasil, 03/03/2021). 

Essa difusão de crenças e imagens específicas e a disputa de teologia, em torno 

da interpretação da Bíblia, são tarefas que constam no horizonte dos atores tal qual uma 

“guerra de posições” de viés “contra-hegemônico”, no linguajar gramsciano. O objetivo 

desses esforços é o mesmo que o pastor Marco Davi já havia indicado: formar pessoas 

que transformem “a igreja”, destituindo a “branquitude” como fonte de poder simbólico 

no protestantismo e viabilizando a plena realização identitária dos negros evangélicos. 

No Brasil a teologia negra vem sendo promovida desde os anos 1970 (Trabuco, 

2015)531 e logrou até mesmo estabelecer trincheiras no interior de espaços mais 

 
527 https://www1.folha.uol.com.br/folha-100-anos/2021/02/imprensa-ignora-abismos-de-diferencas-entre-

evangelicos-diz-ativista.shtml 
528 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/perifaconnection/2020/11/o-deus-negro-na-experiencia-

evangelica-e-a-consciencia-negra.shtml 
529 https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/09/21/teologia-negra-resgata-conceito-de-igreja-fe-e-

familia-entre-evangelicos.htm 
530 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56176475 
531 Trabuco documenta alguns episódios relevantes que atestam a preocupação de alas protestantes 

progressistas com o tema do racismo: “Experimentos pastorais antirracistas foram realizados tanto no 

catolicismo quanto no protestantismo desde os anos 1970, o boletim do CEI deu ampla cobertura aos 

conflitos raciais nos países africanos no período e as principais publicações das entidades ecumênicas 

(CEDI e ISER) dedicaram edições especiais ao tema a partir dos anos 1980. [...] O CEDI publicou em 1985 

uma edição da revista Tempo & Presença discutindo racismo e opressão e, em 1986, o livro Identidade 

Negra e Religião apresentando o debate promovido pela Associação de Teólogos do Terceiro Mundo” 

(Trabuco, 2015, p. 235-236). 
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“arejados”, como o grupo Identidade na Escola Superior de Teologia, instituição luterana 

(Burdick, 2005). Ainda assim, não acumulou a inserção institucional e a visibilidade 

pública de outras vertentes como a teologia da libertação ou a teologia da missão integral. 

Segundo Ronilso Pacheco, a teologia negra no Brasil hoje é “incipiente” e seu 

reconhecimento como “necessária” ainda é “gradual”, ocorrendo apenas graças aos 

“esforços de uma pequena nova geração de teólogos”. As reflexões dos principais 

formuladores internacionais da teologia só “agora estão começando a ser gradualmente 

recuperadas”. Estágio inicial e ritmo lento: 

Black theology is still incipient in Brazil, but it’s gradually 

proving its need and place, revisiting, due to efforts of a small 

new generation of theologians, the reflections made by James 

Cone, Jacquelyn Grant, Cornell West, Gayraud Wilmore, Allan 

Boesak, Desmond Tutu (the last two in the South African 

context), among others. The reflections of many of these 

theologians, brought to light here by people like Peter Nash and 

Nancy Cardoso, are now beginning to be gradually reclaimed by 

new faces that are more present in a context of political action, 

street practice, resistance uprisings in defense of the life, and 

dignity of blacks in the context of violence and racism in Brazil, 

all of which point to the contribution of black theology in 

problematizing the various inequalities in the country with the 

way bodies and territories are treated. Here the Exodus continues 

to be a starting point, among other things, because the cry of the 

 
 

Em outro trecho, Trabuco narra: “Numa consulta sobre evangelização em 1980, os participantes 

convidavam no documento ‘a toda sociedade brasileira, e aos cristãos em particular, a consideração séria e 

urgente do racismo anti-negro’ um problema ‘que afeta diariamente milhões de descendentes de 

antepassados africanos e que interessa à justiça, à paz social, e à consciência cristã’, a ser combatido 

‘começando na linguagem, na atitude e no comportamento individual, estendendo-se ao trabalho, ao lazer 

público, aos serviços, à moradia, ao convívio social, aos textos escolares, aos meios de comunicação de 

massa’ levando ‘à rejeição completa de toda uma herança social e cultural racista’” (Tempo e Presença, 

1985, p.3 apud Trabuco, 2015, p.247). E conclui: “Um caminho para conseguir inseri-los no debate era 

compartilhar a Teologia Negra, tocando num ponto capaz de sensibilizar a mentalidade protestante: a 

hermenêutica bíblica” (Ibidem, p.247). 

 

Mais adiante também registra que: “A primeira edição da RIBLA [Revista de Interpretação Bíblica Latino-

Americana] totalmente dedicada à hermenêutica negra foi a de número 19, intitulada Mundo negro e leitura 

bíblica, em 1994. Para os editores da revista, o mundo negro na América Latina foi marcado pela imposição 

cultural que acompanhou a colonização, mas também pela resistência negra, seja preservando a religião dos 

antepassados ou rejeitando a religião dominante” (Ibidem, p.249). 

 

Observemos que o trabalho do historiador Zózimo Trabuco aponta para o desenvolvimento de um 

antirracismo quase que “pré-evangélico”, situado em instâncias paraeclesiásticas vinculadas ao mundo 

ecumênico latino-americano e ao protestantismo histórico. O autor cita a participação de figuras como o 

bispo metodista Paulo Ayres de Britto e o presbiteriano Joaquim Beato, lideranças que pertencem a uma 

geração de ativistas protestantes que atuaram no contexto da Confederação Evangélica Brasileira, da 

“teologia da revolução” e da icônica Conferência do Nordeste (1963) – conjunto anterior ao golpe militar 

de 1964.  
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black people, the young blacks, the black women, continue to be 

cries of pain and silencing. (Pacheco, 2017, p.56).  

Diante da dificuldade de acesso às igrejas para o trabalho de base, os ativistas 

negros evangélicos praticamente só podem difundir a teologia negra à margem dos 

templos. Para isso desenvolvem os discipulados, cursos de teologia negra, podcasts, 

publicam livros e buscam visibilidade midiática com artigos e entrevistas. A circulação e 

recepção no Brasil dessa teologia primeiramente anglófona e entretecida no eixo EUA-

África do Sul constitui importante objeto de estudo em uma sociologia dos intelectuais 

no campo religioso, tarefa que não cabe nessa dissertação. 

À parte esse aspecto, nesse excurso por uma teologia particular nos interessa 

alcançar o terreno das crenças como elementos que singularizam esse ativismo e o 

informam. Isto é, o ativismo demanda do religioso argumentos para sua legitimação; pede 

crenças, símbolos e ênfases capazes de ampará-lo em legitimidade, coerência e 

motivação. Não digo que a teologia negra seja apenas produzida e acionada ad hoc pelos 

militantes de modo puramente instrumental, mas também seria exagero inferir que a 

teologia negra por si só tenha despertado os militantes para suas causas. A discussão fica 

inócua. Por isso a teologia negra foi compreendida aqui como um background de 

discursos e práticas dos atores negros evangélicos. O breve exame dessa teologia mostrou 

de onde vêm as crenças apresentadas nesses discursos e práticas e que elas devem ser 

entendidas de dois modos: primeiro como impulsos morais de ação, na forma de 

convicções e representações, que movem os agentes em suas escolhas. Os agentes agem 

porque creem de certo modo, isto é, agem racionalmente com fins a valores (Weber, 

2015). Mas devem ser entendidas também como discursos cuja ativação em 

argumentações, disputas de narrativa e propagação resulta em efeitos políticos. Os 

agentes exibem crenças porque agem em arenas específicas, isto é, quando “fazem 

religião” em público (Montero, Silva & Sales, 2018). Portanto, a partir das entrevistas e 

fontes citadas, o que observamos exaustivamente nos últimos parágrafos é que a 

valorização de um deus negro e do elemento africano em geral – ferramentas 

empoderativas e de inspiração decolonial – tem lastro num corpo de crenças particulares 

da teologia negra e foi seletivamente incorporada e recontextualizada pelos ativistas 

brasileiros em suas operações pela racialização de suas experiências religiosas. 
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5.5. Sinais diacríticos e filtragens: religioso e político 

Estes usos da Bíblia e do africano/África são, como sabemos, um esforço dos 

atores em associar de forma legítima o cristianismo à experiência histórica dos negros. 

Um aspecto importante desse processo se refere à reelaboração de práticas religiosas com 

base no manejo de caracteres étnicos ou racializados e valorizados como “negros” e 

expressão ritual de valores políticos/comunitários. Ao mobilizarem alguns sinais 

diacríticos, os ativistas filtram elementos políticos, religiosos e estéticos identificados 

como africanos/afro-brasileiros, reconstruindo, renomeando, customizando, 

singularizando suas práticas religiosas. 

Ilustrando: Os dois discipulados de que participei tiveram quatro encontros online. 

Participavam cerca de trinta pessoas, a maioria entre 25 e 35 anos de idade, mais mulheres 

do que homens. No primeiro encontro, o pastor Marco Davi contou um pouco sobre sua 

viagem à África e o insight para um discipulado que falasse de “justiça” e “reconciliação”, 

que ele definiu como ideias-chave do antirracismo sul-africano: “Sem justiça não há 

reconciliação”. Após citar o livro “50 dias a bordo de um navio negreiro”, do missionário 

metodista Pascoe Grenfell Hill, propôs um exercício de imaginação: “Feche os olhos... 

agora tente se imaginar em um navio negreiro... Sua história individual na verdade é um 

conjunto de histórias. Você nasceu pela graça de Deus, muita gente sofreu para que você 

estivesse aqui...”, e emendou com uma lenta oração que também pude anotar: “Vamos 

orar para agradecer a Deus por nossos avós, bisavós, antepassados que resistiram para 

que estivéssemos aqui”. Em cultos pelo dia da consciência negra promovidos pelo MNE 

em parceria com o DRJ e a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e na Nossa 

Igreja Brasileira, presenciei a mesma oração de gratidão pela “resistência dos 

antepassados” que foram “preservados por Deus”. O mesmo se deu na abertura do I 

Encontro Nacional do Movimento Negro Evangélico (MNE), realizado entre 28 e 30 de 

Setembro de 2020, em que o pastor Marco Davi entoava: “... não temos ancestrais 

mediadores, nosso ancestral maior que é Jesus é que é o nosso mediador, um Jesus 

histórico que é como nós. Podemos nos ver como imagem-semelhança tua...”. 

Ao longo do discipulado o pastor pontuou algumas vezes explicando que os 

evangélicos não oram aos antepassados, mas “fazem memória” e agradecem a Deus por 

eles. Todos os encontros começaram com uma oração, pedindo que Deus abençoasse 

aquele estudo, intercedendo pelos jovens negros vítimas de violência, pelas mulheres e 
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temas afins. Mas o ato original do discipulado em seu primeiro encontro foi uma oração 

mencionando os antepassados.  

Perguntei ao pastor sobre a oração e ele respondeu: 

A teologia africana trabalha muito isso, a ideia da ancestralidade. Claro que os 

africanos trabalham muito a ideia de um certo “culto” aos ancestrais e tal. E tem uma 

ala que trabalha a ideia dos ancestrais com “memória”. Eu gosto da ideia da memória, 

de dizer que não estou sozinho e que meus ancestrais fazem parte da minha história, eu 

não sou eu sozinho, você não é você sozinho, nós temos a presença desses ancestrais 

conosco. Então o agradecimento aos ancestrais é sobretudo por toda a resistência deles, 

alguém teve que resistir lá no navio negreiro para que a gente pudesse chegar aqui, 

outras pessoas resistiram a todo tipo de sofrimento experimentado desde a escravidão e 

pós-escravidão para que estivéssemos aqui. Então é nessa perspectiva de louvar a Deus 

por isso e saber que nós com Cristo Jesus, nós ressignificamos a vida deles. Como está 

lá na parábola do Lázaro e o rico, quando o rico pede pra avisar seus irmãos para que 

eles possam mudar de caminhos e tal, é a ideia justamente de que nosso encontro com 

Cristo possa trazer significação para vida de nossos ancestrais. 

O pastor é explícito em sua oração quando afirma que os cristãos não possuem 

mediadores além de Jesus e na entrevista ao dizer que o “culto aos ancestrais” é um traço 

cultural dos “africanos”, mas que isso não faz parte da experiência evangélica. O modo 

pelo qual o valor da ancestralidade, enquanto dado africano, se manifesta entre os crentes 

é no registro da “memória”. Desse modo os atores negros evangélicos incorporam, senão 

o culto, uma cultura da ancestralidade. Essa operação desengana as proposições segundo 

as quais os evangélicos “rejeitariam as heranças africanas” e que um indicador disso seria 

o fato de não admitirem “mediadores” em seu sistema teológico (Oliveira, 2017). A 

entrevista e os excertos de orações também confirmam uma das teses dessa dissertação: 

a de que os atores dosam e filtram o uso dos elementos africanos/afro-brasileiros de modo 

a preservar suas particularidades religiosas. Apor sinais diacrítico às suas práticas 

religiosas é uma das formas mais evidentes de filtragem, já que exige a combinação 

singular e coerente de componentes éticos e estéticos considerados africanos ou negros e 

componentes reconhecidos como cristãos e/ou evangélicos. Por exemplo: a oração é, ao 

lado da leitura da bíblica, o principal marcador religioso inaugurado desde a Reforma e 

constitui sobremaneira a religiosidade evangélica. A ancestralidade é um valor político 

do movimento negro contemporâneo e um valor considerado tradicional entre “os 

africanos”. Sua expressão ritual via oração acolhe essa noção de ancestralidade no sistema 

evangélico de crenças e símbolos, inventa uma associação compatível. Os atores 

mobilizam a gratidão, importante valor da tradição cristã e registram a menção à 
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ancestralidade como ato de memória. Não há, no movimento negro, quem possa acusá-

los de desprezo à ancestralidade e não haveria, em tese, nas igrejas, quem possa tachá-los 

de heréticos espíritas ou idólatras. 

A ancestralidade, aliás, parece ser o ponto de culminância da harmonização entre 

os discursos de valorização do africano e o reconhecimento de personagens bíblicas 

negras. Desde quando situam a África como berço da tradição judaico-cristã, os atores 

instituem uma correspondência entre sua “ancestralidade” religiosa e sua 

“ancestralidade” étnica. Nesses termos, o “pai da fé”, Abraão532, por exemplo, é lembrado 

como homem negro e, portanto, como um ancestral étnico. 

Um parêntese: notemos que as operações de racialização efetuadas pelos ativistas 

negros evangélicos se inscrevem em uma tendência maior de produção de autenticidade 

mediante processos de etnificação, do que, aliás, Edir Macedo e sua incorporação – com 

menos filtragens – de elementos do judaísmo são os melhores exemplos.533 O Êxodo, o 

sacrifício de Abraão entre outras mil referências completam o mosaico, cuja peça central 

é, certamente, o Templo de Salomão. No caso da IURD, o elemento étnico é mobilizado 

em função de uma identidade primeiramente religiosa. No caso do ativismo negro 

evangélico, o registro étnico do cristianismo é uma operação de racialização, isto é, o 

étnico está em função da construção e afirmação de uma identidade racial atravessada por 

significados religiosos e políticos. A rigor, movimentos correlatos são identificáveis em 

outras comunidades religiosas que visam autenticação, produzindo/inventando 

pertencimentos genético-ancestrais a matrizes indígenas ou africanas, por exemplo. 

Voltando ao ativismo negro evangélico, há outras expressões de filtragens. Na 

Nossa Igreja Brasileira534, por exemplo, seções eclesiásticas foram renomeadas. É comum 

nas igrejas evangélicas a realização de reuniões domésticas, sejam cultos, encontros de 

oração ou estudo bíblico. Além de remeter ao cristianismo primitivo, em que os primeiros 

irmãos se reuniam “de casa em casa”, sem templos, serve de estratégia evangelística para 

atração de novos membros. Já há algum tempo essa estratégia de crescimento “celular” 

 
532 Abraão é um importante personagem bíblico, considerado o patriarca das três maiores religiões 

monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Na tradição judaico-cristã é retratado como o 

grande exemplo de fé. 
533 Agradeço à Paula Montero pela arguta observação a respeito do tema e sugestão de contextualização 

nessa dissertação. 
534 A Nossa Igreja Brasileira (RJ) foi fundada pelo pastor Marco Davi e é marcada pela valorização de 

elementos brasileiros e afro-brasileiros e por preocupações sociais com perspectivas políticas 

autodeclaradas “progressistas”. Abordaremos a igreja em seção oportuna. 
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das igrejas é organizada sistematicamente no evangelismo brasileiro. Comumente cada 

casa que recebe membros que se reúnem é chamada de “célula” ou “pequeno grupo”. 

Qual não foi minha surpresa ao ver os pequenos grupos sendo chamados de “quilombos” 

e ver que, numa data próxima, um destes bons e velhos “cultos no lar” seria substituído 

por um sarau na casa de um fiel! O uso do substantivo “quilombo” alude a uma 

comunidade de resistência política, a uma identidade coletiva e ao imperativo de se 

“aquilombar”535. 

A comunidade como valor também ganha expressões rituais e serve à estilização 

de práticas no DJR. Após orientações do pastor no primeiro encontro, as aulas seguintes 

foram encerradas da seguinte forma: todos os participantes devem abrir o microfone na 

sala virtual e começarem a falar ao mesmo tempo. Após alguns segundos o anfitrião da 

reunião a encerra abruptamente. Segundo Marco Davi o falatório de encerramento é uma 

referência ao evento de Pentecostes, que na tradição cristã marca a descida do Espírito 

Santo sobre os discípulos reunidos em Jerusalém após a Ascensão de Jesus. O episódio, 

conforme escrito, foi marcado por uma grande polifonia em que os primeiros cristãos 

falavam em sua língua nativa e os estrangeiros entendiam em seu próprio idioma, de modo 

que mesmo falando idiomas diferentes, havia comunicação. Nas vertentes “pentecostais” 

do protestantismo, o evento bíblico foi reinterpretado e deu base à prática da glossolalia. 

De todo modo, mencionar a efusão intercultural de Pentecostes exalta precisamente a 

vitalidade da reunião entre diferentes e a possibilidade de comunicação como dádiva 

divina. 

O valor da comunidade também é ritualizado ao fim do discipulado quando se 

celebra uma ceia. A “Ceia”, “Santa Ceia”, “Comunhão” ou “Eucaristia” é um sacramento 

compartilhado por todos os cristãos e é compreendido como tendo sido instituído por 

Jesus, na noite de sua paixão536. Após uma oração específica, o pão e o vinho são 

repartidos entre os presentes. Entre as diversas ênfases teológicas existentes, o que há de 

comum a todas é a consideração de que este rito simboliza a memória e o martírio de 

Cristo e a “comunhão” entre seus discípulos em todos os tempos. A ceia/eucaristia lembra 

os cristãos de que juntos, na memória daquele que foi crucificado, constituem um 

 
535 

https://www.facebook.com/movimentonegroevangelicorj/photos/a.1964985373587672/30972391736956

14/ 
536  
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“corpo”, uma igreja, uma comunidade. Em função do distanciamento social de prevenção 

à infecção por Covid, as turmas de discipulado de 2020 não realizaram a ceia de 

encerramento, de modo que só pude acessar a prática ritual mediante relatos do pastor 

Marco Davi e de outros indivíduos que participaram do curso. 

É possível citar ainda o modo como alguns ativistas se referem ao seu ingresso na 

militância antirracista. Às vezes a denominam como um “batismo negro” ou se diz que o 

evangélico precisa ser “batizado na negritude”537. O batismo é o principal sacramento 

cristão, celebrado como rito de passagem que simboliza a morte do “velho homem” 

(ímpio) e o nascimento do “novo homem” (justo), marcando o ingresso do convertido à 

comunidade dos cristãos. A comparação feita por alguns ativistas mostra o caráter 

relativamente disruptivo e ressocializatório de sua adesão política, representada como um 

“novo nascimento”. Também paraleliza, de certo modo, a aspersão/imersão do indivíduo 

por/na água durante o ritual do batismo à aspersão/imersão ideológica. Lavar a cabeça ou 

um verdadeiro mergulho são as imagens que compõem a metáfora do batismo, mobilizada 

pelos ativistas para falar de sua “conversão” política. Um exemplo do uso da expressão 

pode ser encontrado no relato de Anderson Luiz, membro da Nossa Igreja Brasileira: 

Fui criado em uma Igreja Batista em Jardim Gramacho, mas só há quatro anos 

comecei a me reconhecer como uma pessoa negra. É uma coisa que o Marco chama de 

"batismo negro". Eu sempre falava que era pardo, às vezes, branco… (O Globo, 

17/06/2018). 

Possivelmente, pela to passing indicada pelo fiel, ele tinha pele clara e poderia 

permanecer identificando-se como pardo ou branco. Mas o “batismo negro” para ele 

significou “reconhecer-se” como uma “pessoa negra”. Essa colocação mostra uma 

experiência de identificação racial desnaturalizada, politicamente produzida, como se o 

autorreconhecimento racial fosse fruto de uma decisão política. 

A oração de menção à ancestralidade, os pequenos quilombos, a simulação do 

Pentecostes e a celebração da ceia ao final do discipulado ou o uso do batismo como 

metáfora mostram como a intersecção entre filiação religiosa e identificação racial nesse 

ativismo faz emergir zonas de indistinção entre o político e o religioso e o quanto há de 

autoral na produção de uma “religião negra” e de um ativismo correspondente.  

 
537 https://oglobo.globo.com/rio/sem-pecado-igreja-abre-as-portas-dentro-de-bar-na-zona-portuaria-1-

22789763  
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Por meio da adição de sinais diacríticos, práticas e símbolos religiosos são 

preenchidos de sentido político, ganhando conotações expressivas da identidade 

reivindicada pelos ativistas. A oração torna-se um suporte religioso para um valor 

político, a ancestralidade, e possibilita sua valorização devidamente ritualizada; o 

falatório pentecostal se dá como ritual autossugestivo de efusão e vitalidade percebida 

pela mistura de sons e pela imagem encorajadora do evento de Pentecostes, representativo 

da descida do Espírito Santo para o empoderamento espiritual dos primeiros cristãos; a 

Ceia ritualiza a experiência comunitária; enquanto a imagem religiosa do batismo serve 

para representar/metaforizar a experiência pessoal de passagem à militância. Em todos os 

casos, o religioso está a serviço do político, isto é, o religioso opera como um estoque que 

fornece meios de representação simbólica e ritual de experiências e valores políticos. 

Em um processo aberto de experimentação, os atores operam redefinições 

semânticas, customizam o ativismo, ressignificam práticas religiosas, atribuem sentidos 

religiosos a práticas políticas, culturais e educativas, refazem referenciais teológicos 

adquirindo, assim, um sentimento de pertença coletiva – étnica, racial, política e religiosa 

– que se expressa no orgulho e na convicção da posse de uma identidade negra, cristã e 

progressista. Adquirem também, diante de seus críticos, a estatura da integridade que 

creem possuir, munidos de argumentos históricos, teológicos, rituais e estéticos. 

 

5.6. Articulações estéticas 

Outra operação de racialização da religião pelos ativistas consiste na 

articulação538de elementos identificados como “negros” em suas experiências individuais 

e coletivas. Apresentarei algumas expressões dessa operação, a começar pela Nossa Igreja 

 
538 Dizer da “incorporação” de um elemento cultural às práticas de um grupo, significa dizer que este 

elemento lhe era externo, situava-se fora e a alguma distância. Como se o lugar onde constatamos sua 

manifestação não fosse seu lugar “natural”, seu lugar de direito, seu topos legítimo. 

Por isso a noção de “articulação” – ao invés de incorporação, “inculturação” e similares – nos exime do 

anódino problema acerca da origem, dos trajetos e da localização dos elementos classificados como 

“negros” pelos atores. Nos permite tomá-los como peças articuláveis, coisas que se manipulam, que os 

atores brandem, usam e que se sobrepõem em seus corpos e demais discursos. Importa aqui mais os modos 

de usar e os efeitos dos usos do que discussões que visem determinar ou pressuponham substâncias e 

gêneses dos elementos culturais/simbólicos mobilizados. 
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Brasileira (NIB), onde realizei observação participante em abril de 2019 e a quem 

monitorei virtualmente até o presente momento. 

5.6.1. Expressão eclesial – breve relato etnográfico 

A Nossa Igreja Brasileira (NIB), fundada em 2018, se propõe a ser uma “igreja 

negra”. Não uma igreja composta estritamente de negros, mas uma igreja negra assim 

como as igrejas convencionais seriam igrejas brancas, do ponto de vista de sua 

configuração litúrgica, suas práticas religiosas, sua cosmovisão, suas confissões 

teológicas e suas estruturas eclesiásticas. A constituição de uma “igreja negra” no Brasil 

remonta, no mínimo, à fundação da Igreja de Deus em Cristo (COGIC) em 1986, em São 

Paulo. É a filial brasileira de sua correspondente estadunidense – uma grande 

denominação pentecostal. Identificada com a comunidade negra, ou “afro-americana”, 

essa igreja reproduziu em solo nacional todos os marcadores de estilo de sua igreja-mãe. 

Possui um clero negro, incluindo pastores americanos, corais e traços litúrgicos 

devidamente importados ao melhor estilo “black church”. Além da COGIC, que ainda 

existe, Hernani Francisco (2009) anotou entre os grupos evangélicos antirracistas 

emergentes nos anos 1990 a Igreja da Revelação Ancestral (BA) e, já nos anos 2000, a 

Igreja Preta (COPITIZION) (BA) – como se deduz dos nomes, igrejas zelosas do apelo 

à “ancestralidade africana”. 

A intersecção entre filiação religiosa e identificação racial no caso dos negros 

evangélicos desdobrou-se na primeira ocasião em que um grupo social historicamente 

discriminado resolveu criar uma igreja para si. Nunca se viu uma igreja de mulheres, por 

exemplo. Há sim, as chamadas “igrejas inclusivas”, constituídas primeiramente como 

espaço de acolhimento para pessoas LGBTI+. Assim como nessas igrejas negras, as 

igrejas inclusivas possuem entendimentos teológicos particulares, entretanto sua 

constituição nunca implicou ênfases litúrgicas especiais. Além disso, para as pessoas 

evangélicas não-heterossexuais não havia a possibilidade de ingresso ou permanência 

nas comunidades convencionais com status de igualdade em relação aos demais 

membros, heterossexuais. Isso difere em muito do caso do público negro. A inexistência 

histórica de um regime de segregação racial como nos EUA reuniu aqui brancos e negros 

nas mesmas igrejas, concentrou as tensões e trocas entre ambos grupos raciais em 

comunidades que compartilham uma mesma teologia e liturgia. Isso torna a ideia de 
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criação de uma igreja negra, com ênfases teológicas e litúrgicas próprias, isto é, um 

modelo eclesial próprio, algo ainda menos óbvio. 

A NIB por sua vez não se diz uma igreja exclusivamente negra, tampouco imita as 

black churches estadunidenses. Pelo contrário, articula símbolos disponíveis no 

imaginário da “brasilidade”, o que por si só já abrangeria tudo quanto há de “negritude” 

ao se considerar a notável participação do elemento negro na formação seja das várias 

tradições de cultura popular, seja da “identidade nacional”. É uma igreja que se orgulha 

de ter samba, baião e xaxado539, de ter “o jeito da gente” e ser um lugar de “comunhão e 

celebração”, como fazem questão de dizer seus comunicadores na página oficial da 

comunidade no Facebook. Ostensivamente oposta à carranca anglo-saxã de grande parte 

das comunidades evangélicas brasileiras, ainda reivindica o carnaval540 e até mesmo a 

tradicional festa popular de matriz católica, a folia de reis, comemorada no dia 6 de 

janeiro541. Além disso é uma igreja composta por fiéis e pastores que se autodenominam 

como politicamente “progressistas”, “de esquerda” e coisas do tipo; reúne militantes de 

vários grupos políticos, desde partidos (PSOL, PT), até movimentos progressistas 

evangélicos (MNE, Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito) e está sob influência 

da teologia da missão integral542 e da teologia negra543. 

Conforme seu pastor titular, Marco Davi de Oliveira (o mesmo que atua no MNE, 

coordena o DJR), a incorporação litúrgica de expressões simbólicas consideradas negras 

– como sermões sobre justiça social, preces por causas públicas, orações de menção à 

ancestralidade e louvores em gênero MPB – é um forte traço distintivo dessa igreja 

 
539 

https://www.facebook.com/IgrejaCulturaBrasil/photos/a.922380124582615/1291066391047318/?type=3

&theater 
540 

https://www.facebook.com/IgrejaCulturaBrasil/photos/p.927045824116045/927045824116045/?type=1&

theater 
541 

https://www.facebook.com/IgrejaCulturaBrasil/photos/a.922380124582615/1439543252866297/?type=3

&theater 
542 : caracterizar aqui. 
543 : caracterizar aqui. 
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“focada na valorização da cultura negra” (Entrevista ao blog Ativismo Protestante, 

23/01/2018544). Em matéria do jornal O Globo545, o pastor pontua que:  

- Não é exatamente uma proposta de uma igreja negra, não 

queremos polarizar, mas como 80% dos nossos ritmos são de 

origem africana, isso acaba atraindo muitos negros. E o nosso 

discurso é progressista também, fala dos ancestrais e da questão 

da mulher, o que não é comum nas igrejas evangélicas. Nosso 

desejo é que a cultura brasileira seja a nossa identidade – diz o 

pastor Marco. Destaca ainda: Onde eu cresci o pecado era preto, 

e os ritmos africanos eram demonizados. Ao mesmo tempo, a 

teologia negra estava crescendo no Brasil, mas eu nunca tinha 

entrado nela de cabeça – conta o pastor. (O Globo, 17/06/2018). 

Passo agora à breve descrição etnográfica para caracterizar essa comunidade. Reitero 

que o objetivo nessa breve seção é apresentar uma imagem-documento das operações de 

racialização da religião, filtragens, estilizações e adição de sinais diacríticos pelos atores 

em um contexto eclesial, bem como que apresentar a expressão eclesial resultante dessas 

operações - essas motivadas pelo objetivo de associar de forma legítima a experiência 

racial e religiosa de negros evangélicas. 

5.6.2. O culto 

Bata branca, pingente de crucifixo de madeira escorrido numa longa corrente e, no 

dedo, um bonito anel de tucum. Parece um frei franciscano, mas não é. O pastor Marco 

Davi546, vai à frente para iniciar o culto da Nossa Igreja Brasileira, que ele mesmo fundou 

e coordena. A comunidade de tradição batista fica no Largo da Prainha, há pouco da Praça 

Mauá, no pé da Pedra do Sal, zona portuária do Rio. Ali está o templo, digo, bar, em que 

os cultos são feitos. É que a Casa Porto, bar tradicional da região, cede as manhãs de 

domingo para a realização dos cultos. Sim, a NIB realiza seus cultos no salão desse bar. 

É domingo de ramos no calendário litúrgico cristão. Nesse dia se rememora a Entrada 

Triunfal de Jesus em Jerusalém. É o domingo que antecede o domingo de Páscoa. Como 

 
544 https://ativismoprotestante.wordpress.com/2018/01/23/o-lugar-do-negro-e-sempre-o-de-protagonismo-

dentro-e-fora-da-igreja-declara-marco-oliveira/ 
545 “Sem pecado: igreja abre as portas dentro de bar na zona portuária” – disponível em: 

https://oglobo.globo.com/rio/sempecadoigreja-abre-as-portas-dentro-de-bar-na-zona-portuaria-1-

22789763. Acesso em: 01/09/2018.    
546 Marco Davi de Oliveira é pastor batista. Fundou a Nossa Igreja Brasileira; o programa de formação e 

estudo bíblicos sobre a questão racial, Discipulado, Justiça e Reconciliação (DJR) e é um dos líderes 

nacionais do Movimento Negro Evangélico (MNE). É também autor dos livros: “A Bíblia e as Cotas”, “A 

Religião Mais Negra do Brasil” e “Caminhos de Uma Favela”. 
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essa é uma igreja batista e os batistas não são muito ligados às tradições cristãs mais 

ecumênicas, simplesmente não há nada que aluda à data, nem mesmo aquela velha 

decoração com ramos de palmeiras que, costumeiramente, se vê em algumas igrejas do 

protestantismo histórico nessa ocasião. 

A programação se inicia com um café da manhã preparado pelos próprios membros 

da igreja. Este é um momento de “comunhão” – palavra-chave para designar a 

solidariedade e o sentimento fraterno de pertença comunitária no meio evangélico.  Logo 

depois, seguindo o script, o culto começa. Mas, dessa vez, entre o café e o culto, se 

interpõe uma breve reunião organizativa do pastor e os membros. Eu não participaria da 

reunião, mas como o salão do bar é pequeno, me sentei à meia distância e fiquei atento. 

O pastor comissionava fiéis para a composição de equipes de trabalho na igreja, 

responsáveis pela comunicação midiática, como cuidar do datashow e do som para os 

cultos; a equipe responsável pela música, outra pela arrumação do espaço, uma de 

eventos, educação infantil, acolhimento, nada especial até-que. Quatro itens da pauta me 

chamaram a atenção: “precisamos de uma pastora nessa igreja”, disse o reverendo. Este 

foi o momento em que ele falava sobre a equipe ministerial, então composta apenas por 

ele e um outro pastor, branco aliás. Outros dois pontos na agenda: trataram de marcar 

uma roda de conversa sobre masculinidade, que seria assessorada por um professor 

evangélico, militante do movimento negro; e deram notícia de uma ocasião que seria 

realizada na casa de um dos membros. É comum nas igrejas evangélicas a realização de 

reuniões domésticas, sejam cultos, encontros de oração ou estudo bíblico. Além de 

remeter ao cristianismo primitivo, em que os primeiros irmãos se reuniam “de casa em 

casa”, sem templos, serve ainda de estratégia evangelística para atração de novos 

membros. Já há algum tempo essa estratégia de crescimento das igrejas é organizada 

sistematicamente. Comumente cada casa que recebe uma porção de membros que se 

reúnem é chamada de “célula” ou “pequeno grupo”. Como já mencionado nesse capítulo, 

os pequenos grupos são chamados de pequenos “quilombos”. E ainda, qual não foi minha 

surpresa ao ver que, numa data próxima, um destes bons e velhos “cultos no lar” seria 

substituído por um sarau na casa de um fiel! O quarto elemento da reunião a me chamar 

atenção foram considerações finais do pastor no encerramento da conversa, citando a 

relevância da democracia congregacional naquela comunidade e etc – “A gente não quer 

ser uma mega igreja”; “Que a gente seja muito mais uma família, muito mais um 

movimento do que uma instituição”; “Que nos apeguemos com amor respeitando a 
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individualidade de cada um”, foram as palavras do pastor Marco Davi na oração que 

findou a reunião. Agora sim, é hora do culto. 

Vai chegando mais gente aos poucos. A ampla maioria dos presentes é negra, mais 

da metade é composta por mulheres e a maioria, à vista pelo menos, com idade entre 25 

e 40 anos. As cadeiras do boteco estão desarmadas e encostadas nas paredes. Cada qual 

pega sua cadeira e lhe arma onde quer. Nesse canto do salão onde o culto é feito há boa 

iluminação, uma sobreloja avarandada de frente para uma praça vazia. Atrás da mesinha 

e da cadeira mais alta que seria uma espécie de púlpito, enfileiram-se livros numas 

estantes de madeira, dividindo a parede com a tela onde se projetam textos e letras dos 

hinos e louvores. No canto estão dois jovens negros, militantes do MNE do Rio de 

Janeiro, e eles é que cantam. Voz e violão ao estilo “MPB gospel”. Quem dirige a liturgia 

hoje? Uma mulher branca. Intercalando leituras, músicas, orações e discursos, o culto 

segue. Anotei os trechos bíblicos lidos (Salmo 46 e 119:8; 2 Carta aos Coríntios, capítulo 

4), nada de especial; as músicas: bem conhecidas e comuns no meio do protestantismo 

histórico. 

Os momentos mais marcantes foram justamente os atos litúrgicos baseados nas 

experiências pessoais e coletivas dos fiéis presentes. Naquela semana ocorreu a morte de 

Evaldo, homem negro cujo carro foi alvejado por mais de oitenta tiros disparados por 

agentes do Exército brasileiro que patrulhavam certa região547. A cidade também foi 

afligida por fortes chuvas que se combinaram ao desabamento de prédios populares em 

Jacarepaguá548. Houve uma oração pela cidade. Os lamentos são acolhidos e um fiel dirige 

uma súplica coletiva rogando acerca da saúde das pessoas enfermas, da “masculinidade 

hegemônica”, do “pecado social”, do “pecado sistêmico”, dos “loucos e doentes que estão 

no poder”, das crianças autistas (um dos membros tem um filho autista e compartilha a 

preocupação com o tema após a então recente fala da ministra, evangélica, Damares549), 

do racismo e da violência. Todos estes assuntos são apresentados a Deus em oração pelos 

membros. 

 
547 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/militares-do-exercito-matam-musico-em-

abordagem-na-zona-oeste-do-rio.shtml. 
548 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/04/12/imovel-desaba-na-zona-oeste-do-rio.ghtml. 
549 https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2019/04/pais-de-criancas-com-

deficiencia-e-autismo-gostariam-de-educar-filhos-em-casa-diz-damares-ao-defender-ensino-domiciliar-

cjue5f6d301oc01o1546wenuv.html. 
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No momento de testemunho e súplicas, uma participação foi especial: um homem 

branco, ruivo, descolado com sua bermuda, aparentando uns quarenta anos começa a falar 

sobre seus privilégios dentro de uma “estrutura racista”. Ele contou como quando antes 

de sua conversão, ele saía da favela com drogas e “ficava de olho” em algum negro por 

perto, de quem se aproximava, porque sabia que quem seria parado numa eventual 

abordagem policial seria o negro. A moça que dirigia o culto também fez menção à sua 

própria condição. A participação dos brancos no culto foi especialmente essa de seus 

privilégios, isto é, uma confissão de privilégios e de exortação aos outros brancos, 

enquanto os negros assentiam com a cabeça. Outro testemunho, menos trágico: uma moça 

negra conta que participa de um grupo de publicitários negros e que agora faz parte de 

um programa de menthoring para outros jovens publicitários negros, história que arrancou 

alguns “Glória a Deus!”. 

Comum em boa parte dos cultos evangélicos, o testemunho é o momento em que um 

membro conta uma experiência que evidencie a ação divina em sua vida. O objetivo da 

prática é “glorificar a Deus” e “edificar a fé dos irmãos”. Sempre no modo narrativo, essa 

performance apresenta a experiência como argumento; experiência pessoal ou coletiva 

que à luz das significações religiosas, adquire transcendência simbólica, vinculando-se a 

representações universais. Modulado pelo tom da voz, a sintaxe narrativa, convidando à 

contrição ou à gratidão, o testemunho evidencia a sensibilidade pela qual o indivíduo que 

testifica se identifica com o restante do grupo. No caso das pessoas brancas, numa igreja 

negra, a manifestação mais explícita de vínculo é o reconhecimento de privilégios em 

solidariedade aos que sofrem racismo e são majoritários na comunidade; não raras vezes 

em tom quase de autoflagelo da branquitude, com a cautela, porém, de não assumir o 

protagonismo da luta antirracista. Ainda assim, a menção ao racismo foi mais enfática no 

culto nas participações dos aliados fiéis brancos. No caso da moça negra, ela também 

harmonizava fachada e figurino muito bem, já que ela própria era uma negra de classe 

média e ostentava pela moda que vestia em panos e adornos, o frescor do sucesso pessoal. 

Ela se vinculava aos demais presentes na medida em que sua experiência de sucesso 

profissional pessoal, sendo ela uma jovem mulher negra, era o sucesso de todos os negros 

inferiorizados na estratificação social. Além disso sua contribuição a um programa que 

visava multiplicar histórias como a sua era um exemplo de engajamento militante, o 

“fazer algo” contra o racismo ao empoderar jovens publicitários negros. O testemunho é 

o caso que é comum, pertence à comunidade; é a experiência pessoal compartilhável 
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porque também possível aos outros evangélicos progressistas. Com a participação de 

brancos e negros testemunhando de diferentes lugares, com suas experiências tão 

diferentes quanto comuns, acaba por se dar como um grande testemunho coletivo de 

comunhão, solidariedade e atitude antirracista. O culto fica completo já que encena a 

unidade eclesial entre membros diversos e iguais no uno e diverso “corpo de Cristo”. 

Dessa perspectiva o culto é uma ocasião em que se ritualiza a diferença e se diz o que 

se crê e também no que se descrê, por isso serve para que os membros confessem-se a si 

mesmos que estão “do lado certo”, compõem uma comunidade composta por evangélicos 

autênticos, diferentes, mas iguais e comprometidos com a “justiça do Reino de Deus”, 

uma igreja militante. 

De repente, um “Aleluia!” e uma pausa no culto. 

Foi a primeira vez que vi um culto com intervalo entre outros atos litúrgicos e o 

momento da Palavra, a pregação do texto bíblico pelo pastor. Um pit stop para banheiro 

e água. O sermão foi curto e escorado num power point, falava sobre direitos, violência e 

racismo como que trabalhando noções básicas. Fim do culto. 

Destaco os aspectos que considero centrais nessa experiência etnográfica. 

5.6.3. Ordenamento ritual e informalidade 

Primeiramente, o ambiente da igreja e as lógicas que regem suas interações. Temas 

políticos não devem ser mencionados de qualquer jeito no culto, por exemplo, em termos 

partidários. Deve haver um credenciamento gramático para que a política componha o 

culto. E embora não exista um rito que purifique os temas políticos, existe uma expressão 

ritual dessas menções: assuntos referentes à vida política nacional são compreendidos 

como temas do cotidiano e são coletivamente elaborados em orações de súplicas, 

exortações em prédicas/sermões e testemunhos e mostras de indignação, gratidão ou 

inspiração no momento dos louvores.  

Esse senso de etiqueta compõe uma geometria curiosa com a informalidade do culto 

que, diga-se de passagem, impressiona. Não só pelo fato de um dos músicos estar o tempo 

inteiro mexendo no celular e parecer estar mascando chiclete ou porque várias pessoas 

mexiam no celular por várias vezes durante o culto, mas pelo próprio arranjo do espaço, 

pelas expressões brincalhonas de alguns imitando os trejeitos pentecostais, pelo intervalo 
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no meio da liturgia, pela garrafa de cerveja à vista nos fundos do salão do bar entre outras 

coisas. 

O script, sob o despojamento informal que caracteriza a ocasião, parece feito para 

parecer que não há script. Um culto menos solene mesmo em comparação com os cultos 

de protesto realizados, por exemplo, pela Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito 

que, apesar de suas ênfases especiais, são cadenciados conforme o culto tradicional. No 

caso da NIB o culto é relativamente arrítmico. 

Outro ponto é que um dos sentidos das experiências rituais é evidenciar marcadores 

que expressem a identidade política que os fiéis possuem entre si. Desse modo a 

informalidade também é ritualizada: no desleixo encenado dos músicos, na fachada local 

e mesmo na instituição de um intervalo no culto. Essa informalidade “institucionalizada” 

não é, contudo, gratuita; antes, guarda conexão com crenças centrais para os fiéis dessa 

igreja e que dizem respeito às suas convicções teológicas – e político-ideológicas – mais 

profundas. E isso porque a rigidez solene litúrgica é associada à ortodoxia teológica e ao 

conservadorismo moral nas outras igrejas, ao passo que na NIB haveria, como num 

pacote, maior flexibilidade litúrgica, mais horizontalidade nos processos decisórios da 

igreja, ênfases teológicas progressistas e engajamento coletivo político-religioso à 

esquerda. O elemento careta combina com a branquitude e com ser de direita. Já o 

despojamento liberal é negro, popular e de esquerda. São modelos eclesiais inteiros 

concebidos como opostos. 

Fato é que os progressistas querem distinguir-se de seus pares conservadores e o culto 

é a expressão simbólica mais forte a traduzir as diferenças. Não é que há diferenças de 

preferência litúrgica e que isso oponha progressistas e conservadores que desdobram 

posições a partir dessa oposição primária, o culto não opõe primariamente; o culto é a 

ritualização das diferenças ético-teológicas e político-ideológicas. É no culto que os fiéis 

ritualizam suas crenças baseadas numa teologia negra e progressista. Um culto feito para 

lembrarem-se a si mesmos do quão dessemelhantes são daqueles com quem 

compartilham nada menos do que a fé550. 

 
550 Recentemente, em função do caráter considerado demasiadamente liberal, do ponto de vista teológico e 

esquerdista, do ponto de vista político, que a Nossa Igreja Brasileira teria, um grupo de pastores 

conservadores atuou como grupo de pressão para desconvidar o pastor Marco Davi como palestrante de 

uma mesa sobre racismo a ser realizada no congresso da Juventude Batista Brasileira. O caso repercutiu 

muito: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/debate-sobre-racismo-em-igreja-frequentada-por-

michelle-bolsonaro-e-cancelado.shtml 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/debate-sobre-racismo-em-igreja-frequentada-por-michelle-bolsonaro-e-cancelado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/debate-sobre-racismo-em-igreja-frequentada-por-michelle-bolsonaro-e-cancelado.shtml
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5.6.4. Estilização das práticas 

Também chama a atenção o modo como estes religiosos acionam determinadas 

categorias para nomear suas práticas, numa clara correspondência entre ressemantizá-las 

e reelaborá-las, alterando também seus conteúdos de significado. Basicamente, os temas, 

o vocabulário e o modo de oração; a música que cantam; o “templo” escolhido; os 

argumentos teológicos a que recorrem; as roupas que vestem; o nome que dão aos 

pequenos grupos, tudo isso concorre para singulariza-los em suas expressões religiosas e 

também aproximá-los das experiências seculares de ativismo negro nas quais estão 

engajados. Torna-se difícil imaginar uma militante negra antirracista e evangélica, usando 

saias, cabelos alisados e coque, camisas que acobertem bem o busto e a parte superior dos 

braços ou que se submeta aos votos de castidade e virgindade preconizados nos arraiais 

mais conservadores. No calor carioca, vemos entrar pelas portas do bar-templo mulheres 

que optam por exibir seus cabelos crespos in natura, roupas de cores fortes, uma ou outra 

estampa africana, adornos com brincos e anéis, unhas pintadas. O pastor não se apresenta 

de terno, mas de sandália de couro, bata branca, anel de tucum e crucifixo de madeira. 

A identificação estética entre a fé confessada, a “identidade” cultural reivindicada e 

as posições político-ideológicas defendidas não é automática, é fruto de um esforço de 

harmonização que passa por assumir e reunir cada um dos papéis sociais desempenhados 

(como militante e evangélico) em uma experiência única, de ativista negro evangélico, 

com a qual parecem satisfazer certa integridade. Digo com isso que são iguais e diferentes 

dos ativistas não-evangélicos e dos evangélicos não-ativistas; enunciam um “jeito” 

particular de se ser as duas coisas e reafirmam novos horizontes de realização identitária 

ao desempenharem um papel que desfaz as contradições entre os estereótipos do 

“militante negro” e do “crente negro”. 

 5.6.5. Coletivo Zaurildas 

 Um exemplo mais eloquente para nosso percurso acerca das articulações estéticas 

situa-se fora do ambiente eclesial. É o caso do Coletivo Zaurildas (SP), que reúne em suas 

experiências preocupações acentuadamente estéticas, decoloniais e de valorização da 

ideia de “ancestralidade”. O grupo que se define como um “coletivo de intersecções” é 

composto por seis mulheres, irmãs e primas: 

O Zaurildas é um coletivo de vivências femininas negras 

evangélicas. Somos todas primas e irmãs, crescemos no mesmo 

quintal sob a herança da forte memória da nossa avó, seio de toda 
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estrutura familiar cristã e matriarcal que sempre regeu as regras 

do quintal onde crescemos (Zaurildas.blogspot.com) 

Na página do blog as ativistas caracterizam o coletivo como desdobramento da 

própria convivência amistosa que mantinham e da reflexão compartilhada sobre a 

condição feminina, a condição racial e a condição parental comum – porque tinham uma 

mesma ascendente. Esses marcadores em comum são relatados como indissociáveis na 

experiência das ativistas: 

No coletivo temos 3 fases da nossa geração na família. Aloá, 

Pétala e Iara são da primeira por assim dizer, a Mayne e a 

Damarys a segunda e a Isa, a última.  Cada uma dessas gerações 

cresceu com algum período de conexão entre uma e outra, mas 

depois de um tempo a gente se dispersou. Claro, a dispersão é 

menor entre os grupos de irmãs. A gente começou a frequentar 

escolas diferentes, lugares diferentes, igrejas diferentes... As 

ideias eram cada vez mais diferentes. Após a morte da mãe de 

algumas de nós (Aloá, Pétala e Isa), a gente se reaproximou. 

Surgiu a noção maior de valorização dos nossos, da família e 

valor da ancestralidade. A gente começou a programar viagens e 

passeios juntos, coisa que não fazíamos desde a nossa infância. E 

a partir disso foi despertada em nós a necessidade de andarmos 

juntas. Como todas estamos na fase adulta a coisa estava mais 

propícia a isso. No começo a gente se juntava mais pra falar de 

assuntos leves como o cabelo. A Isa pregou a palavra da 

aceitação do cabelo natural e todas entramos juntas na transição 

capilar! Foi um ponto de virada na vida de todas! Aí a coisa 

começou a ficar pesada. Pensar em identidade, em lutar 

diariamente pra ser quem você é não é tarefa fácil. Sem conhecer 

a palavra sororidade, começamos a viver isso da forma mais 

genuína. Pra nos fortalecer, tirávamos sempre fotos só nos, juntas, 

as primas cacheadas. Isso provocava tanto estranhamento que 

resolvemos levar essa provocação social pra internet. Aí nasceu o 

7cachos, que logo se tornaria o Zaurildas 

(Zaurildas.blogspot.com, grifo meu). 

Uma reunião de mulheres de diferentes “gerações” de uma mesma família que, a 

partir de algumas experiências de luto, passam a valorizar mais seu parentesco e assumem 

“o valor da ancestralidade” como um imperativo prático: estreitam os laços e passam a 

“andar”, “passear”, “viajar” juntas e falar de “assuntos leves como o cabelo”. Aí o “ponto 

de virada”: a transição capilar. Ela aparece primeiro como horizonte de emancipação – 

Isa, da última geração, “pregou a palavra da aceitação do cabelo natural” que foi assumida 

pelas demais tal qual uma “revelação”, um “recado da parte de Deus”, uma “profecia”, 

uma poderosa “palavra de libertação” que as retirou da condição de mulheres negras que 
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alisavam ou domesticavam seus cabelos artificialmente, que não os “aceitavam” como 

eram. Atribuindo um caráter espiritual e providencial à injunção de Isa – como se deduz 

quando a denotam “pregação” – elas a acolhem sob o valor da “aceitação”. Em um 

segundo momento a transição capilar aparece como programa de ação comum por todas 

elas, isto é, como um desafio prático que elas assumiram juntas, mesmo “sem conhecer a 

palavra sororidade”. Viram-se, então, a “pensar em identidade”, e em uma “luta diária” 

para “ser quem eram”, coisa que “não é fácil” e que esbarrou no “estranhamento”. Para 

fortalecerem-se na realização identitária a que se propunham, as zaurildas passaram à 

exibição pública de si mesmas, seus corpos e cabelos por meio de fotografias e de sua 

propagação nas mídias digitais: 

Figura 6: Sem título.  

Fonte: https://www.facebook.com/zaurildas (2019). 
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Figura 7: Sem título: 

Fonte: https://www.facebook.com/zaurildas (2019). 

Figura 8: Sem título. 

Fonte: https://www.facebook.com/zaurildas (2019). 
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Figura 9: Sem título. 

Fonte: https://www.facebook.com/zaurildas (2019). 

A presença testemunhal nas mídias digitais é a ação fundamental desse coletivo, 

embora também promova outras atividades – e as descreva no próprio blog551: “Café com 

Bíblia”552; brechó e “intervenção” sobre “moda e consumo consciente”553; oficina "Moda 

sustentável: Ressignificação e reaproveitamento de roupas", realizada no Sesc 

Guarulhos554; oficina "Auto-penteado e valorização da estética natural para mulheres 

negras"555; atividades de debate e exposição como “Mesa & Co. Negritude e identidade 

feminina evangélica”556, realizada nas dependências da IBAB557. O coletivo ainda 

mantém o “Projeto Zau”558, uma marca de empreendimento que: 

 
551 O coletivo lista entre suas atividades “rodas de conversa”, “oficinas”, “brechós e intervenções de moda 

socioambiental”: https://zaurildas.blogspot.com/p/blog-page.html. 
552 Roda de conversa realizada em igreja pentecostal em Osasco (SP): 

https://www.instagram.com/p/B9p4QOvnK9y/. 
553 https://www.instagram.com/p/B6EWOs9hdmQ/. 
554 https://www.instagram.com/p/B2ATt7ThtIU/. 
555 https://www.instagram.com/p/B16cVPHBj4d/. 
556 https://www.instagram.com/p/BxvWpphFLy-/. 
557 Igreja Batista de Água Branca (SP), pastoreada por Ed René Kivitz, é um reconhecido centro eclesial 

de influência da teologia da missão integral e que promove e financia diversos projetos de 

desenvolvimento social. 
558 https://zaurildas.blogspot.com/p/a-projeto-zau-projeto-zau-nasce-para.html 
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“(...) nasce para somar forças na luta pela visibilidade das ideias, 

pensamentos e criatividades de  mulheres negras,  mulheres 

cristãs que compartilham a luta e a afirmação da decolonidade da 

fé. Mais que uma marca, é um espaço de possibilidades de 

expressão, autoafirmação e posicionamento. 

Criamos produtos para expressão criativa e disseminação de 

ideias que precisam ser ouvidas, escritas, vestidas, disseminadas 

e ganhar o mundo! Acreditamos que o consumo consciente e 

sustentável pode ser uma forma de expressão, valorização e 

respeito a vida, buscando-se formas de coexistirmos com a 

natureza.  

A projeto zau é um empreendimento de mulheres negras  nascidas 

e desenvolvidas em um bairro da periferia de Guarulhos-SP, que 

hoje é também uma Área de Preservação Ambiental (APA). 

Juntam forças para fazer com que outras mulheres negras, 

feministas, cristãs, cis ou trans e socialmente em luta, se sintam 

pertencentes e acolhidas (Zaurildas.blogspot.com). 

Nas redes sociais do coletivo, o único empreendimento que encontramos é o livro 

“Vozes Que Não Se Calam - Cartas de um Evangelho Brasileiro, Feminino e Negro” 

(2021). Publicado pelo “Selo Zau”, é o primeiro volume do projeto editorial independente 

criado pelo Coletivo Zaurildas e reúne textos de diversas ativistas evangélicas negras 

feministas559 560. 

 Todas as ações atendem ao imperativo de afirmação e valorização da identidade 

racial, religiosa e de gênero das mulheres negras evangélicas. É o que constatamos no 

exame das ações desenvolvidas e o que declaram as próprias ativistas em seção do blog 

sobre os “objetivos das ações do coletivo”561: 

- Fomentar o empoderamento de mulheres, principalmente 

negras, periféricas e em situação de vulnerabilidade social, dentro 

e fora das igrejas evangélicas.  

- Estimular o reconhecimento e autoafirmações das identidades 

femininas para autoestima dentro dos recortes de raça, classe e fé. 

- Promover a consciência de uma construção de estética negra 

socialmente positiva. 

- Fortalecer as potencialidades individuais de meninas e mulheres 

negras, periféricas e/ou em situação de vulnerabilidade social 

incentivando-as a criar e articular-se com maior liberdade na 

sociedade, incluindo as igrejas. 

- Estimular a autonomia de meninas e mulheres para inserção no 

mercado de trabalho empreendedor. 

 
559 https://www.instagram.com/p/CI8lKuMpNLp/. 
560 https://www.instagram.com/p/CIx0ul-n193/. 
561 https://zaurildas.blogspot.com/p/blog-page.html. 
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- Fomentar debates feministas dentro das comunidades cristãs e 

comunidades periféricas. 

- Encorajar meninas e mulheres para serem agentes 

disseminadores da autoestima feminina e do empoderamento 

como ferramenta de transformação social 

(Zaurildas.blogspot.com).  

“Fomentar”, “estimular”, “promover”, “fortalecer”, “encorajar” são verbos ativos 

que se projetam sobre o “empoderamento”, “reconhecimento”, “autoafirmações”, 

“autoestima”, “consciência”, “estética negra”, “potencialidades individuais”, “liberdade”, 

“autonomia”, “transformação social” – substantivos que predicam mais adequadamente 

atores individuais. O texto valoriza especialmente a independência econômica das 

mulheres negras, incluindo sua “inserção no mercado de trabalho empreendedor”, e sua 

livre expressão estética. Trata-se de um léxico marcadamente liberal e afinado com as 

tendências que valorizam o “empoderamento” de “cada um”, algo um tanto quanto 

distante das premissas comunitaristas da teologia da missão integral e ainda mais do 

anticapitalismo da teologia da libertação, convenhamos562. 

Como já observado, essa busca pelo empoderamento, expressa nos objetivos, 

apoia-se em grande medida em uma estilização particular da vida, a articulação estética 

de elementos denotativos da identidade racial, religiosa e de gênero das ativistas. Os 

textos publicados no blog do coletivo confirmação essa avaliação. Em texto intitulado 

“Sobre ser imagem e semelhança”563, mobilizam ancestralidade e a negritude do próprio 

deus: 

Nossa reposta [ao racismo] é viver a plenitude da nossa 

identidade: somos mulheres, somos negras e somos cristãs. Nossa 

fé é esperança sobre o caos. Nossa identidade vem se 

(re)construindo há tempos. Vem do povo preto da bíblia do Jesus 

não branco, vem das mulheres da nossa família que nos guiaram 

até aqui, vem antes de tudo de um Deus do qual somos imagem e 

semelhança (Zaurildas.blogspot.com, 14/03/2020). 

 
562 A mobilidade social, inclusive, é reiterada como valor e horizonte por meio de um testemunho familiar 

quando as ativistas relatam ter conquistado diplomas de ensino superior em universidades públicas, feito 

“milagroso”, mas também “resultado das lutas” das mulheres ascendentes. O testemunho exibe a 

consciência e o orgulho das militantes pelos esforços de suas ancestrais na realização educacional de várias 

delas: “A Sueli mãe da Iara, Mayne e da Damarys, tem uma força maternal tremenda, além dos 6 filhos que 

teve, cuidou de outros sobrinhos, administrando uma casa as vezes com mais de 10 crianças e adolescentes 

sem enlouquecer! rs A Marli, mãe da Aloá, Pétala e da Isa, foi a primeira mulher e primeira pessoa da 

família a fazer uma faculdade, a educação de qualidade pra ela sempre foi uma prioridade e nunca foi fácil 

ela dar isso para as filhas, mas ela fazia milagres e suas três filhas cursaram Universidade Pública (UFABC, 

USP, UNIFESP). Somos resultado da luta dessas mulheres. “ (Zaurildas.blogspot.com). 
563 https://zaurildas.blogspot.com/2020/03/sobre-ser-imagem-e-semelhanca.html 
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Em outro texto, “Independência ou morte. Descoloniza sua fé!”564, ressaltam a 

dimensão (de)colonial de sua postura ativista: 

Muitos de nossos ancestrais preferiram a morte à uma vida 

totalmente privada de liberdade e respeito. A “colonialidade do 

ser” também constitui uma ideia de corporeidade do colonizado, 

assim como do colonizador, por meio de um modelo eurocêntrico 

que objetifica e se mantém atualizado nos dias de hoje. 

A decolonidade da fé, pensando na população negra e na 

perspectiva cristã, seria então a afirmação da negritude como 

forma de resistência diaspórica e enfrentamento da objetificação 

e marginalização dos corpos negros. 

(...)Uma fé decolonial acolhe as diferenças, é uma fé que não nos 

torna dependentes de uma estrutura de poder, mas antes nos 

liberta dos mecanismos sociais de manutenção das relações 

coloniais de poder (Zaurildas.blogspot.com, 07/09/2020). 

E em outro texto, “Estética negra e a nossa fé”565 – assinado pela “afrofuturista”, 

“pluriversal”, “escritora” e “pesquisadora” Pétala Souza –, o coletivo postula o 

“autoamor” como princípio: 

O que tem a ver nossos corpos negros com a nossa fé? 

Todas as formas como nos comunicamos passam pela elaboração 

e recepção de imagens. É por isso que a imagem é também uma 

representação. Quando pensamos em nós, no que somos 

fisicamente, temos uma imagem do corpo negro, uma imagem 

que uma hora ou outra, fará parte do esquema mental, da 

visualização do espaço que nossa estética negra ocupa no mundo 

e de como esse corpo se apresenta diante do nosso Deus. 

(...) 

Como mulheres negras, nossos corpos são constantemente 

bombardeados por construções negativas, estereotipadas e 

marginalizadas.  A estética normativa tenta com afinco enquadrar 

nossos corpos num lugar de estética marginalizada, inclusive na 

igreja. E os aspectos característicos e bastante presentes na 

estética negra, como nossos corpos, modos de vestir e até de nos 

pentearmos como formas de transgressões. É por isso que o 

autoamor pra gente é revolução!  

(...) 

Uma revolução que não apenas empodera nossas identidades nos 

espaços sociais em que buscamos nos afirmar, mas que também 

nos empodera no espírito, na nossa fé e no mais íntimo dos 

momentos que temos diante de Deus.  Esse pensamento me leva 

a crer, cada vez mais, o quanto é urgente se afirmar e legitimar a 

estética negra no pensamento coletivo cristão negro. Para fazer 

justiça à própria dimensão estética do ser humano criado à 

 
564 https://zaurildas.blogspot.com/2020/09/independencia-ou-morte-decoloniza-sua-fe.html 
565 https://zaurildas.blogspot.com/2020/09/estetica-negra-e-o-que-ela-tem-com.html 
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imagem e semelhança de Deus, sem reduzir a pluralidade de tudo 

o que é criação divina.  

Amar a nós mesmos é princípio fundamentador da construção de 

uma relação com o nosso Deus. Não podemos exercer a 

potencialidade da nossa fé, enquanto não estabelecermos uma 

verdadeira relação de afeto com nós mesmas 

(Zaurildas.blogspot.com, 12/09/2020). 

 

A posição é clara: “afirmar e legitimar a estética negra no pensamento coletivo 

cristão negro; “empoderar” para superar os “estereótipos” e “marginalizações” dos seus 

corpos. O amor próprio, a autoestima, torna-se pedra angular do exercício até da própria 

fé, de suas “potencialidades” e da possibilidade de melhor “apresentar esses corpos diante 

de Deus”. Ser cristã é ser livre para se expressar racialmente de forma íntegra – John 

Burdick (2002) já havia registrado benefícios à autoestima de mulheres negras 

evangélicas membros de igrejas pentecostais nos anos 1990, inclusive sendo a transição 

capilar o grande gesto de aceitação de si. O fator de maior influência, porém, não era 

convicções políticas ligadas a algum ativismo, mas crenças de natureza teológica segundo 

as quais elas poderiam assumirem a beleza natural tal qual foram criadas por Deus. No 

caso das zaurildas, as articulações ocorrem sob orientação de fins e valores 

confessadamente políticos e compõem um discurso sobre si que as ativistas expõem 

publicamente. Observe-se o caráter eminentemente testemunhal dos textos em que 

mobilizam a experiência-como-argumento: experiência de sofrimento e libertação nas 

esferas eclesial, familiar, política e individual. 

Fato é que as articulações estéticas ocupam um lugar central no ativismo e na 

experiência religiosa dessas ativistas. E tais articulações não são de todo aleatórias ou 

apenas feitas de modo a expressar alguma qualidade reconhecida como “negra”. Elas são 

anguladas e realizadas a partir do valor da ancestralidade. Em outras palavras, há uma 

articulação estética da própria ancestralidade: 

Partindo do lugar social de mulheres negras e cristãs, sempre 

tivemos noção que falar sobre transição capilar é falar muito mais 

do que cabelo. Sempre que falamos sobre nossas características 

físicas e escolhas estéticas, estávamos falando de raiz, de 

ancestralidade, de enfrentamento de preconceitos, de 

enfrentamento das nossas dores... Então veio logo a percepção de 

que precisávamos externar mais esse diálogo sobre ancestralidade 

no nosso projeto na internet. Pra isso a gente começou a procurar 

um nome que definisse melhor a complexidade do que nós somos 

(Zaurildas.blogspot.com). 
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As ativistas tomam seus discursos e práticas sobre a transição capilar, por 

exemplo, como discursos e práticas sobre a ancestralidade, o que faz com que assumir o 

cabelo natural seja “um ato político”. E como já observado, a noção de ancestralidade tem 

relevantes significações pessoais para as ativistas: a imagem-testemunho da avó inspirou, 

inclusive, o nome do coletivo: 

Quando o nome Zaurildas surgiu, ele ficou lá na lista por um 

tempo. Zaurilda dos Santos de Oliveira era nossa avó materna. 

Vó-mãe. Saiu fugida do marido do interior da Bahia e veio 

sozinha com os filhos para São Paulo. Praticamente fundou o 

bairro onde crescemos em Guarulhos. O local do quintal da 

família é o centro comercial da região por conta dos comércios e 

salões comerciais que ela criou. Empreendedora analfabeta, fez 

curso de alfabetização já idosa quando uma parte de nós (netos) 

já sabia ler e escrever. Ela formou também uma tradição 

matriarcal na família, isso sendo de igreja pentecostal muito 

tradicional e também com fortes características machistas. Nossas 

mães sempre tiveram um orgulho danado dela e passaram isso pra 

gente. Elas cresceram com essa força matriarcal e a gente cresceu 

vendo essa força dentro das nossas casas. Detalhe que quando 

falamos das nossas mães, estamos falando de duas mulheres 

completamente diferentes, mas que sempre foram grandes amigas 

pela relação que tinham com a mãe delas, nossa avó Zaurilda. 

Ancestralidade é algo poderoso. (...) Zaurildas é o nome que 

traduz a força da ancestralidade feminina e negra e cristã que une 

esse coletivo (Zaurildas.blogspot.com). 

Fica assim amplamente documentado que a ênfase decolonial, a ideia de um 

“Cristo negro” e o valor da ancestralidade – elementos destacados nesse capítulo – são 

esteticamente articulados em diferentes níveis e direções: a Nossa Igreja Brasileira os 

mobiliza especialmente no culto e no templo; o Coletivo Zaurildas os articula 

especialmente nos corpos e suas aparições. Entoar um louvor em ritmo de samba ou 

assumir o cabelo crespo, do gênero musical à moda, os atores estão racializando suas 

experiências religiosas e associando-as de forma legítima à sua identidade racial. 

Essas articulações estéticas, assim como as demais operações de racialização da 

religião pelos ativistas e a enunciação de tais discursos, só são possíveis sob condições 

históricas específicas. Há pelo menos três condicionantes que possibilitam objetivamente 

as ações descritas nesse capítulo e que serão aqui mencionadas.  
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5.7. Condicionantes históricas 

Uma primeira condicionante – especialmente relevante no caso dessa estilização dos 

ativistas e da articulação de elementos estéticos qualificados como negros em suas rotinas 

eclesiais, tarefas litúrgicas e condutas individuais – é um processo de longa duração 

apontado por Mariano (1999), qual seja a crescente acomodação sociocultural dos 

evangélicos e redução de seu ascetismo contracultural. Com a elevação dos seus níveis 

de interatividade com o “mundo”, os evangélicos ganharam cada vez mais plasticidade 

para articular sua identificação religiosa com outros elementos, outrora profanos. Como 

diagnosticado, esse processo significou a dissociação progressiva/relativa entre 

identificação religiosa e definição estética – dissociação essa expressa mais radicalmente 

na liberalização de usos e costumes dos neopentecostais566 567, mas que compreende em 

diferentes graus a todo o segmento religioso. Isso abriu espaço para mesclas e 

intersecções que se acumulam nos últimos quarenta anos: crente rockeiro, crente hipster, 

crente militante que vai ao culto num bar trajando estampa africana, turbante, camisa do 

Malcom-X; ampliando, do ponto de vista estético, a disponibilidade política dos 

evangélicos. 

Uma segunda condicionante é a circulação de ideias, valores e práticas de 

valorização da África/africano na sociedade e particularmente no circuito do movimento 

negro. Como observado pela literatura (Guimarães 1999, Domingues, 2007), é patente a 

valorização do elemento africano no interior do movimento negro, fato em parte 

resultante da influência intelectual do pan-africanismo e dos enquadramentos birraciais 

importados da luta antirracista estadunidense568. Cada vez mais ser negro é, nos termos 

correntes, fazer parte de “um povo”569. É certo, porém, que essa etnicização das 

 
566 Conforme escrito por Ricardo Mariano: “Antes, reconhecia-se um crente a uma centena de metros de 

distância. Com o neopentecostalismo, a demarcação identitária dos crentes tornou-se problemática, algo a 

ser indefinidamente redefinido e reconstruído em outras bases” (Mariano, 1999, p.233). 
567 Em outro trecho, observa: “Nas sociedades ocidentais industrializadas e urbanizadas, afirma Wallis 

(1987), a religião cada vez menos cria um “modo de vida” peculiar. Para sobreviver à concorrência e superá-

la, cada religião deixar de ser um fim em si para se configurar como meio para atingir fins definidos por 

demandas e imperativos seculares” (Mariano, 1999, p.233). 
568 Ao caracterizar a “terceira fase” do movimento negro brasileiro, de 1978 para cá, Petrônio Domingues 

afirma que: “O movimento negro organizado “africanizou-se”. A partir daquele instante, as lides contra o 

racismo tinham como uma das premissas a promoção de uma identidade étnica específica do negro. O 

discurso tanto da negritude quanto do resgate das raízes ancestrais norteou o comportamento da militância. 

Houve a incorporação do padrão de beleza, da indumentária e da culinária africana” (Domingues, 2007, 

p.116). 
569 Abdias do Nascimento, influente líder, intelectual e difusor do pensamento pan-africanista no Brasil, 

chega a se referir a uma “etnia afro-brasileira” (Nascimento, 2019). 
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diferenças raciais pelo movimento negro no Brasil não encontra base razoável em algum 

compartilhamento de consaguinidade, língua ou religião. Tampouco o caráter fenotípico 

serve de base identificatória plenamente segura em um país cuja elevada miscigenação 

possui configurações especialmente regionais. Desse modo, tal como defendido por 

Weber (2012), os indivíduos em geral não deduzem relação associativa e ação 

comunitária a partir de uma suposta identidade étnica. É o contrário: a ação comunitária, 

especialmente política, é que incita uma “crença na comunhão étnica” e a produz. O 

elemento étnico não tem precedência quanto à política; ele é o seu produto, sua 

discursividade resultante570. E diante da ausência de marcadores fundamentais, como dito 

acima, essa comunhão étnica é imaginada e construída em função de sinais exteriores do 

“habitus” (Weber, 2012). Consiste, pois, em elementos estéticos, da ordem do costume 

e do gosto e cumpre, assim, uma habitualização/estilização da vida em função da 

diferença571. Reivindica-se uma “negritude”: o uso do cabelo crespo e cacheado, o 

consumo de seriados relativos aos negros estadunidenses, a “black music”, o uso de 

roupas com estampas africanas e o prestígio especial conferido a intelectuais, artistas e 

 
570 Em Economia e Sociedade, Weber afirma que: “A ‘comunhão étnica’ distingue-se da ‘comunidade de 

clã’ pelo fato de aquela ser apenas produto de um "sentimento de comunidade" e não uma "comunidade" 

verdadeira, como o clã, a cuja essência pertence uma efetiva ação comunitária. A comunhão étnica (no 

sentido que damos) não constitui, em si mesma, uma comunidade, mas apenas um elemento que facilita 

relações comunitárias. Fomenta relações comunitárias de natureza mais diversa, mas sobretudo, conforme 

ensina a experiência, as políticas. Por outro lado, é a comunidade política que costuma despertar, em 

primeiro lugar, por toda parte, mesmo quando apresenta estruturas muito artificiais, a crença na comunhão 

étnica, sobrevivendo esta geralmente à decadência daquela, a não ser que diferenças drásticas de costumes 

e de hábito ou, particularmente, de idioma o impeçam. 

Esta forma "artificial" de nascimento de uma crença na comunhão étnica corresponde por inteiro ao 

esquema conhecido da transformação de relações associativas racionais em relações comunitárias pessoais. 

Sob as condições de uma ação social racional e objetiva pouco divulgada, quase toda relação associativa, 

mesmo aquela que tenha sido criada por motivos puramente racionais, atrai a consciência de uma 

comunidade abrangente que se manifesta na forma de uma confraternização pessoal, baseada na crença na 

comunhão "étnica" (Weber, 2012, p.270). 
571 Diferenças no penteado e na barba, nas roupas, na alimentação, na divisão habitual do trabalho entre os 

sexos e, em geral, todas as diferenças que saltam à vista - cuja "importância" ou não, para a sensação 

imediata de atração ou repulsão, implica tão poucas diferenças de grau como para descrições ingênuas de 

viagens, ou para Heródoto, ou para a amiga etnografia pré-científica - podem, no caso concreto, ocasionar 

repulsão ou desprezo da parte de pes.c;oas de costumes distintos e, como reverso positivo, uma consciência 

de comunidade entre as homogêneas, a qual pode tornar-se então portadora de uma relação comunitária 

com a mesma facilidade que, por outro lado, toda espécie de comunidade, desde a doméstica e de vizinhos 

até a política e religiosa, é geralmente portadora de costumes comuns. Todas as diferenças de "costumes" 

podem alimentar, em seus portadores, um sentimento específico de "honra" e "dignidade''. Os motivos 

originais das diferenças nos hábitos de vida são esquecidos e os contrastes subsistem como ''convenções' '. 

Assim como, desse modo, toda comunidade pode atuar como geradora de costumes, atua também, de 

alguma forma, na seleção dos tipos antropológicos, concatenando a cada qualidade herdada probabilidades 

diversas de vida, sobrevivência e reprodução, tendo, portanto, função criadora, e isto, em certas 

circunstâncias, de modo altamente eficaz (Weber, 2012, p.269). 
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personalidades negras verifica a tese. O chamado “afrofuturismo”572 573 574 575 e suas 

derivações ilustra o limite desse processo. Com a circulação de ideias sobre o 

“branqueamento” racial da população como “um projeto” em execução atual pelas elites 

brancas, a discussão sobre a “solidão da mulher negra” e a apreciação negativa da 

miscigenação (Domingues, 2007), a endogamia racial vem sendo estimulada e assimilada 

como um valor de orientação das condutas individuais em relações erótico-afetivas e 

contração de parentesco576 577. Isso leva ao paroxismo a instituição política de uma 

comunhão étnica a ponto de produzir consanguinidades específicas: uma pessoa negra 

escolhe se casar com outra pessoa negra e ter filhos que, acredita-se, serão negros, por 

acreditar que essa é uma atitude de “resistência” política. Trata-se dos chamados 

“relacionamentos afrocentrados”. Essa posição não é incomum entre os ativistas 

evangélicos, sobretudo os mais jovens, mas também desperta reações contrárias, como 

pude acompanhar em discussões longas e acaloradas no grupo de What’s App do 

MNE/SP. De um lado se acusavam os “palmiteiros”, praticantes de “palmitagem” – 

substantivo pejorativo usado para designar situações em que um indivíduo negro opta por 

se relacionar com um/a branco/a. De outro lado, ativistas que se relacionam com pessoas 

brancas ou que não veem problema nisso, lembrando que a maioria deles são filhos de 

casais interraciais e que uniões afrocentradas não possuem respaldo bíblico. O que 

importa aqui é notar como os atores buscam transformar “estigmas” em “carismas”, numa 

espécie de racialismo positivo (Guimarães, 1999); e observar também como os discursos 

hegemônicos sobre raça, nos marcos atuais, afetam os grupos evangélicos, bem como os 

 
572 https://www1.folha.uol.com.br/webstories/cultura/2020/09/o-que-e-afrofuturismo/ 
573 https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/08/05/O-que-%C3%A9-afrofuturismo.-E-como-ele-

aparece-na-cultura-pop 
574 https://revistacult.uol.com.br/home/afrofuturismo-tecnologia-ancestralidade/ 
575 https://www.geledes.org.br/dossie-afrofuturismo-saiba-mais-sobre-o-movimento-cultural/ 
576 O historiador Petrônio Domingues anota: “O movimento negro ainda desenvolveu, nessa terceira fase, 

uma campanha política contra a mestiçagem, apresentando-a como uma armadilha ideológica alienadora. 

A avaliação era de que a mestiçagem sempre teria cumprido um papel negativo de diluição da identidade 

do negro no Brasil. O mestiço seria um entrave para a mobilização política daquele segmento da população. 

Segundo essa geração de ativistas, a mestiçagem historicamente esteve a serviço do branqueamento, e o 

mestiço seria o primeiro passo desse processo. Por isso, condenavam o discurso oficial pró-mestiçagem. 

Como contrapartida, defendiam os casamentos endogâmicos e a constituição da família negra. O homem 

negro teria que, inexoravelmente, casar-se com a mulher do mesmo grupo racial e vice-versa. Por essa 

concepção, os casamentos interraciais produziam o fenômeno da mestiçagem que, por sua vez, 

redundariam, a longo prazo, em etnocídio. O discurso nacional pró-mestiçagem era, assim, concebido como 

uma estratégia da classe dominante para provocar o ‘genocídio’ do negro no país”. (Domingues, 2007, 

p.116-117). 
577 Talvez o maior exemplo de posição anti-miscigenação biológica e cultural se encontre no livro do 

pensador e político negro e pan-africanista Abdias do Nascimento, “O Genocídio do Negro Brasileiro” 

(1978). 
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princípios da ação comunitária e preocupações políticas têm precedência quanto aos 

sentimentos de comunhão étnica e atuam na ordenação de experiências individuais e 

coletivas. 

Nesse sentido, que os esforços de associação legítima entre cristianismo e 

“negritude” se façam, em grande parte, a partir da mobilização da África e do africano578 

e de consequentes traduções simbólicas e estilização de comportamentos não é algo 

aleatório. Pelo contrário, são gestos, preocupações e discursos que se manifestam em 

condições históricas específicas, no caso um processo geral de tendência à etnicização 

das diferenças raciais - tendência, diga-se, operacionalizada pela dicotomia branco/preto 

e europeu/africano, excluindo-se completamente da equação o elemento indígena. 

Por último, há que se considerar uma terceira condicionante que é virtual, isto é, 

não se trata de um dado consolidado em amplas evidências, mas de indícios históricos 

que podem firmar-se em uma constituição concreta ou não. Me refiro ao incremento, à 

valorização e ao consumo da produção cultural negra evangélica. Nos bastidores, 

conversas informais, grupos de What’s App e redes sociais, os ativistas compartilham 

referências entre si: o trabalho de músicos negros do gospel como Clóvis Pinho, Ao Cubo, 

Pregador Luo, entre outros579. Alguns com postura abertamente progressista como banda 

Preto no Branco que participou da edição do culto “O amor vence o ódio”580 em São 

Paulo, realizado às vésperas do segundo turno da eleição presidencial de 2018 como ato 

evangélico anti-Bolsonaro581. O grupo também lançou um clipe que começa com frases 

testemunhais de pessoas LGBTQIA+ que sofreram homofobia em igrejas e em uma das 

 
578 A redução mútua de negro a africano vem sendo debatida nas últimas décadas. O filósofo Kwame 

Anthony Appiah, por exemplo, em A casa de meu pai (1997) pondera e critica o viés racialista de parte do 

pensamento pan-africanista e a adoção da “raça” como base exclusiva de solidariedade entre os africanos 

(p.243, 244, 245). Enfatiza, ainda, a pluralidade étnica, racial, religiosa, cultural e política que constitui o 

mundo africano, em contraposição às análises que homogeneízam a “África” como um todo uniforme, de 

passado comum, idílico, mitológico – leituras que Appiah define como contraproducentes (p. 244, 245, 

246, 248). Em geral, o autor destaca a historicidade da identidade africana, tratando várias de suas 

expressões como discursos e apontando seus limites quando eles incorrem em grandes generalizações. Este 

esforço resulta na proposta de um pan-africanismo menos racializado e, também por isso, segundo o autor, 

“intelectualmente revigorado”. 

 
579 Estes artistas são citados por Jackson Augusto em sua coluna no The Intercept: 

https://theintercept.com/2020/12/30/evangelicos-negros-gospel-spiritual-periferias/ 
580 https://www.facebook.com/events/d41d8cd9/culto-de-ora%C3%A7%C3%A3o-o-amor-vence-o-

%C3%B3dio/918674011676003/ 
581 O culto aconteceu no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em São Paulo, contando com a presença de 

lideranças evangélicas progressistas como o pastor Ariovaldo Ramos e o pastor Henrique Vieira. 
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cenas uma drag queen aparece se maquiando enquanto lê a Bíblia 582 583 584. Completam 

a lista de itens culturais filmes como Selma585 e peças como “Rua Azusa”586 587 588. A 

peça, em particular vale um destaque. 

Trata-se de um musical encenado pela conhecida companhia evangélica de teatro 

Jeová Nissi589, cuja atuação sempre foi pautada pelo proselitismo e identificada com 

segmentos mais conservadores. Entretanto, "Rua Azusa” retrata a gênese do 

pentecostalismo e sua relevância antissegregacionista no início do século XX nos EUA. 

O musical foi apresentado em palcos tradicionais como no Teatro João Caetano (RJ)590 e 

no Teatro Procópio Ferreira (SP)591. Contou com a participação do importante cantor 

evangélico negro, Adhemar de Campos, e foi sucesso de bilheteria e de crítica592, 

ganhando, inclusive, o Prêmio Bibi Ferreira na categoria “Musical Revelação”, conforme 

noticiou um portal ligado ao movimento negro, Notícia Preta593 594. Já o site Pleno News, 

vinculado à direita evangélica, destacou os elogios de grandes cantores do gospel 

brasileiro e de atores globais à peça e a crítica à segregação racial595: 

A pastora Camila Barros também falou sobre a importância de 

debater e combater o racismo. 

– Esse musical é um divisor de águas nunca antes visto no meio 

cristão. Fui surpreendida pela qualidade da produção, que é 

extraordinária. Esse espetáculo é um prenúncio de que teremos 

uma nova onda de avivamento e outro ponto relevante foi a 

profundidade do entendimento de santificação quando [o 

 
582 https://www.youtube.com/watch?v=F-CSRXA32B4 
583 https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2020/03/10/grupo-gospel-preto-no-branco-lanca-clipe-

com-drag-lendo-biblia-deus-nos-convidou-a-fazer-isso.ghtml 
584 https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/06/banda-gospel-queridinha-dos-famosos-

defende-causa-lgbtqi-em-novo-clipe.htm 
585 O filme Selma (2014) narra a história de engajamento do pastor batista Martin Luther King Jr na luta 

pelos direitos civis dos negros nos EUA. 
586 https://www.youtube.com/watch?v=8xM-KTpwcCM&ab_channel=OsGeeks 
587 https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1647963218911597-peca-rua-azusa-da-companhia-jeova-

nissi 
588 https://www.instagram.com/ruaazusaomusical/?hl=pt-br 
589 https://www.instagram.com/cianissi/ 
590 https://www.ofluminense.com.br/editorias/cultura/2019/09/1119988--rua-azusa--no-joao-caetano.html 
591 http://teatroprocopioferreira.com.br/index.php/pecas/rua-azusa/ 
592 https://oglobo.globo.com/rioshow/critica-rua-azusa-o-musical-24190117 
593 https://noticiapreta.com.br/rua-azusa-e-vencedor-do-premio-bibi-ferreira-na-categoria-musical-

revelacao/ 
594 https://noticiapreta.com.br/musical-que-aborda-racismo-no-meio-religioso-estreia-nesta-sexta-feira-

13-no-rio/ 
595 O site listou entre as celebridades que prestigiaram o musical: os atores Claudia Raia, Mateus Solano, 

jogadores de futebol como Diego Ribas, Robinho e o cantor Netinho de Paula (https://pleno.news/fe/no-

rio-de-janeiro-famosos-elogiam-o-musical-rua-azuza.html). 
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musical] trata do racismo; isso acaba com o estereótipo de uma 

falsa religiosidade, mostrando que precisamos purificar os nossos 

corações, e isso foi incrível. Não estivemos aqui somente para 

aplaudir, mas para compreender que fazemos parte do que foi 

semeado naquele tempo. Elogiada em sites à direita e à esquerda, 

a peça também foi bem recebida na militância negra evangélica 

pela abordagem crítica do racismo e pelo apuro artístico (Pleno 

News, 01/10/2019). 

 

Para o cantor Fernandinho, é preciso assistir para compreender 

tudo o que é abordado no musical. 

– Estou sem palavras. É maravilhoso. Já chorei e me alegrei, e 

convido a todos que venham porque é um impacto não só para a 

gente, que é cristão, mas para a sociedade em geral, em função do 

tema do racismo. Isso é algo que me toca demais e a pessoa tem 

que sentar aqui e assistir para sentir. O musical conta a história de 

uma luta que continua e que acaba sendo, infelizmente, ainda 

atual – disse (Pleno News, 01/10/2019). 

 

– Eu estou muito feliz que esse trabalho tenha vindo para o Rio. 

Eu estava orando para que isso acontecesse. Esse tema de 

avivamento, misturado com direitos humanos e arte, realmente 

faz toda a diferença e estou muito orgulhosa do Caique e de toda 

a Cia Nissi – disse Fernanda Brum ao Pleno.News (Pleno News, 

01/10/2019). 

A penetração do racismo como tema artístico nos setores evangélicos tradicionais 

e autodeclarados politicamente conservadores não deve ser superestimada. É certo que 

não se deve enxergar tendências históricas em episódios ainda numeráveis. Entretanto, de 

fato sua ocorrência e sobretudo a boa recepção da peça e de sua mensagem por estes 

setores é, sim, notável e pede monitoramento de pesquisas futuras. Ainda mais porque, 

posto em perspectiva, o episódio integra um conjunto mais amplo que caracteriza um 

ambiente de transações culturais onde circulam imagens, discursos e valores 

politicamente significados pelos ativistas ao serem consumidos, compartilhados e 

articulados sob uma perspectiva antirracista. 

É certo que as operações de racialização da religião e em particular as articulações 

estéticas patentes nos estilos individuais e coletivos (eclesiais, por exemplo) em nada 

depende do circuito de produtos culturais evangélicos “negros”, mas com ele ganha uma 

moldura que lhe suaviza os contrastes. Isto é, os ativistas produzem-se e estilizam-se 

autonomamente, mas tem à sua volta um oportuno ambiente em que itens culturais e 

artísticos de caráter evangélico são associados a alguma experiência negra e/ou 
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produzidos por artistas negros evangélicos. Isso já acontecia antes como Burdick (2008, 

2009, 2013) registrou acerca da black music gospel brasileira, mas há agora um acento 

político de viés antirracista mais perceptível, contundente e com circulação ampliada 

pelos recursos às mídias digitais. De todo modo, em se confirmando o incremento da 

produção cultural evangélica negra de viés antirracista, esta seria uma forte condicionante 

favorável à afirmação da identidade do “negro evangélico” pelos ativistas. 

5.8. Conclusões provisórias 

Como se tivesse o condão de inaugurar um novo cristianismo, o ativismo negro 

evangélico o concebe como uma religião negra. Seus ativistas apresentam as credenciais 

iconográficas, genealógicas e estéticas necessárias tanto para seu “empoderamento” e 

para a segurança de seus percursos de realização identitária pessoal e coletiva, leia-se 

autoestima e convicção, quanto para acuarem os evangélicos brancos de práticas racistas 

e responderem ao desdém de parcelas do movimento negro. Em todo o tempo estiveram 

lado a lado tarefas e preocupações de produção, viabilização e fortalecimento de 

identidade e a sua legitimação pública; um movimento de empoderamento-legitimação-

visibilização. 

Os ativistas construíram uma iconografia político-religiosa composta por notáveis 

evangélicos antirracistas, de quem Martin Luther King Jr. é o maior exemplo, seja pela 

radicalidade de sua atuação ou por sua proximidade histórica. Mobilizar o testemunho e 

a memória desses ícones funciona como um eficaz carimbo moral pelo qual se almeja 

desarmar críticas, aplacar desconfianças, instigar curiosidade e orgulho. Quem 

questionará a luta do Pastor King Jr.? E quem não gostaria de ser como o Pastor King Jr.? 

Resgatando a história de um cristianismo negro e compondo uma genealogia para si, os 

atores “comprovam” que não são “modinha”, que têm “toda uma história” e que por isso 

ser evangélico e antirracista não é só possível, mas desejável como consequência 

“natural” da condição racial e religiosa dos negros evangélicos. 

De igual modo, tomam a África como paisagem dos textos bíblicos e enegrecem 

suas personagens, incluindo o próprio Deus. Com ênfases decoloniais afirmam que o 

cristianismo é uma religião de matriz africana. Apoiados na teologia negra, mobilizam a 

Bíblia e reparam a historiografia efetuando um registro étnico de sua religiosidade, o que 

além de fortalecer a identidade dos ativistas, põe em xeque possíveis leituras racistas no 
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interior das igrejas – a exemplo do mito da maldição de Cam – e questiona o monopólio 

da africanidade pelos cultos afro. 

Além disso, por meio de sinais diacríticos, redefinições semânticas, analogias e 

alusões, muitas práticas, textos, imagens e referências religiosas em geral passam a 

funcionar como ferramentas/suportes simbólicos para articulação de 

valores/significados políticos. Valores como “ancestralidade” e “comunidade”, 

apreciados no interior da tradição judaico-cristã e do movimento negro, por exemplo, são 

mencionados e ritualizados em oração ou celebração do sacramento da Ceia, por exemplo, 

para ficar em apenas dois casos. 

Também observamos uma quarta operação de racialização, as articulações 

estéticas que visam valorizar elementos considerados “negros” na liturgia, na concepção 

eclesial e mesmo na estilização de condutas individuais dos ativistas – da moda aos 

gêneros musicais. 

Tanto os carimbos morais, quanto o registro étnico, os sinais diacríticos para usos 

do religioso como suporte simbólico e mesmo as articulações estéticas são todos 

dispositivos de autenticação da identidade reivindicada, mobilizados para a associação 

legítima entre duas experiências, ser negro e ser cristão. Por meio de tais dispositivos, os 

ativistas rubricaram os elementos historicamente dados como propriamente “negros” e 

“cristãos” e os filtraram de modo a ter como subproduto práticas e símbolos 

singularmente seus. A autenticação não se deu por meio de meras adesões e cópias, mas 

por um arranjo autoral. Assim, a partir desses dispositivos os ativistas atribuíram 

qualidades raciais e políticas à sua experiência religiosa e tornaram-se autores do próprio 

passado e herdeiros “naturais” de uma religião negra e antirracista; proveram-se ícones, 

crenças, estilo, em suma, de identidade e autenticaram-na junto de sua militância – 

orgulhosamente e à revelia dos preconceitos entre irmãos de fé e companheiros de 

militância negra. 

Uma observação última a se fazer é o quanto os esforços de associar de forma 

legítima os pertencimentos negro e evangélico podem vir a conformar uma “cultura 

pública”. O leitor poderá se perguntar a essa altura os motivos de alguma aparente 

desconexão entre essas operações de racialização e as cenas públicas descritas nos outros 

capítulos. Realmente, os atores não submetem enfaticamente essas operações de 

racialização a mecanismos de desprivatização e desindividualização (Arendt, 1989) - 
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necessários como esforços de publicização/construção de problemas públicos. Entretanto, 

é inegável a densidade da produção de um imaginário religioso e um conjunto de práticas, 

símbolos e discursos que servem ao amparo da enunciação de si como ente singular e da 

realização identitária dos atores, como verificamos nesse capítulo. 

Mas que destino se dá a tais produções? As iconografias, liturgias, teologias e 

estéticas negras são subaproveitadas em testemunhos públicos diretos e interações 

conflituosas ou dinâmicas de problematização e parecem não constituir performances 

públicas a serem incorporadas numa gramática testemunhal. Em vez disso, as operações 

de racialização parecem reiterar performances para si - próprias de um ativismo para si 

(capítulo 2) -, atendendo, portanto, mais às exigências de autorreprodução de coletivos, 

assumindo funções de socialização política e construção e robustecimento da identidade 

racial e religiosa de negros evangélicos. Assim, uma nova pergunta se nos interpela: O 

que explica a modulação da expressividade pública das operações de racialização? A 

questão restará para pesquisas futuras. Mas constam aqui algumas hipóteses. 

Ao que parece, para que esse conjunto de representações e discursos - manejados 

nas operações de racialização - sirva mais efetivamente à legitimação pública e à 

construção de amplas audiências e não seja encapsulado, os atores negros evangélicos 

teriam que lhe conferir alguma portabilidade, isto é, tornar esse conjunto - 

iconográfico/simbólico/discursivo/teológico/litúrgico/estético - comunicável e replicável 

para diversas arenas públicas e com alcance de públicos outros como artistas, intelectuais, 

políticos a exemplo do que fizeram os atores dos cultos afro-brasileiros. Defino a noção 

de portabilidade como a qualidade de certos elementos (símbolos, discursos, 

representações, imagens) de serem transferidos, exportados, comunicados e replicados 

em diversos contextos de experiência coletiva e arenas públicas. 

A baixa portabilidade dos elementos articulados nas operações de racialização 

pode ter causa, por exemplo, por seu background afro-americano e a identificação muito 

particular com o segmento evangélico. Em comparação, os atores afro-brasileiros 

conseguiram inscrever os símbolos e discursos de sua religiosidade tanto em arenas 

públicas ligadas à cultura, como à religião, aos direitos humanos e à igualdade racial. Isso 

se deve às suas operações de patrimonialização, culturalização e racialização, mas 

também aos próprios elementos que articulam e que são mais facilmente universalizáveis, 

posto que, sincretizados sob o catolicismo ibérico, os elementos religiosos de matriz 

africana vincularam-se às imagens de brasilidade. 
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Os elementos evangélicos, mesmo os negros, ainda esperam por adquirir maior 

legitimidade e com isso, talvez, maior portabilidade. Essa qualidade última, porém, não 

se deve apenas às qualidades dos elementos simbólicos e discursivos articulados, mas 

também às habilidades e recursos políticos dos atores - há um amplo agenciamento de 

redes sociais pessoais e institucionais, sem o qual os atores jamais podem lograr o alcance 

da valorização, visibilização, legitimidade e reconhecimento que almejam para si, suas 

práticas, crenças e identidades. A competição por visibilidade pública é também a 

competição por seus meios de visibilização. Enfim, se a expressividade pública das 

operações de racialização dos atores evangélicos assumirá novos contornos rumo ao 

engendramento de uma cultura pública evangélica negra e legitimação dessas identidades, 

é cena para próximos capítulos. 
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6. Considerações Finais 
 

A reemergência pública do ativismo negro evangélico no Brasil não é um raio em 

um céu azul. Pelo contrário, vem a ser o ponto de convergência histórica de processos 

mais abrangentes: na esteira de nossa redemocratização, vivemos o auge da expansão 

demográfica evangélica, paralela, por sua vez, a uma inédita onda de afirmação racial e 

problematização pública do racismo. Nunca antes na história desse país houve tantos 

indivíduos ao mesmo tempo autodeclarados pretos/pardos e evangélicos. 

Entretanto, embora as bases sociais de seu ativismo estejam historicamente dadas, 

as igrejas lotadas de negros, os ativistas negros evangélicos ainda lidam com 

desconfianças e hostilidades de que são alvo tanto por parte de seus pares evangélicos 

quanto pelos grupos e militantes do movimento negro “tradicional”, não evangélico. De 

um lado, são tomados por heréticos; do outro, por submissos, embranquecidos. Decorre 

dessas dificuldades uma forte tendência ao isolamento político, cuja superação se traduziu 

para os ativistas numa clara tarefa: a aquisição do status de movimento social legítimo e 

de evangélicos legítimos perante os respectivos estabelecidos. A legitimação de seu 

ativismo e identidade é sua cruz. 

De imediato, observa-se que esses ativistas ocupam condição duplamente 

minoritária: como antirracistas em seu meio religioso; como evangélicos no movimento 

negro, do que se pode dizer que constituem, pois, uma minoria político-religiosa, 

igualando-se a outros progressistas evangélicos como feministas, LGBT’s, militantes “de 

esquerda”, pró-democracia, pró-direitos humanos. 

O aparecimento de minorias – e emendo: suas reemergências públicas em versões 

mais densas – assinala, conforme Boudon e Bourricaud (1993), uma “aceleração do 

processo de diferenciação social”, a “emergência ou intensificação de conflitos” e 

eventuais questionamentos das hierarquias sociais. A partir disso, pode-se inferir que a 

expressão pública, na forma de ativismos, das minorias político-religiosas é a face 

aparente de mutações socioculturais subterrâneas na sociedade brasileira, dada a própria 

pluralidade que se afere por tais ativismos. 

Efetivamente, deu-se no Brasil uma sincronização social e histórica entre a 

redemocratização política nacional e a pluralização da sociedade civil como um todo. 

Essa combinação elevou a politização da diferença a novos níveis de publicidade, 
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ordenando o conflito social em gramáticas morais. Como resultado, diversos grupos 

sociais assumiram a semântica garantista da cidadania como linguagem pela qual, cada 

um, busca enunciar sua diferença/singularidade. 

Tal sincronização não deve ser naturalizada; ela não se refere apenas à 

apresentação pública de vanguardas culturais liberais – do que talvez a Movida Madrileña 

da Espanha pós-franquista seja o melhor exemplo semiperiférico –, mas de um processo 

amplo de diferenciação social “por baixo”, articulado, inclusive, ao desarranjo histórico 

de contratos sexuais, raciais e familiares. A relação entre diferença e direito; identidade e 

publicidade, reestabeleceu-se como agenda: o modo como essa interface produz conflito 

hoje decerto difere de um passado pré-constitucional, pré-digital e anterior à 

afirmatividade característica dos movimentos sociais, coalizões, ativismos e tendências 

culturais de grupos sociais. 

Com a ideia de que “o pessoal é político”, a desprivatização de questões de “foro 

íntimo” fez aparecer demandas por reconhecimento de corpos e modos de vida 

marginalizados, estigmatizados e violentados. Mais até do que a fria “tolerância”, 

emergiram públicos que reclamam por “valorização” da diferença. Diferentes grupos 

sociais se fizeram, mais que meros usuários de serviços públicos, titulares de garantias 

individuais e coletivas, pois nasceram na Nova República como “sujeitos de direitos”. 

Entretanto, é possível que um ator social se constitua como sujeito de direitos com base 

em sua identidade religiosa? Esse lugar só está disponível no que se refere ao direito de 

liberdade religiosa, que por sua vez só é efetivamente constrangido no país às minorias, 

sobretudo os cultos afro-brasileiros. Esses últimos obtêm mais possibilidades políticas à 

medida que sua religiosidade é associada às identidades raciais e culturais subalternas, o 

que difere em alguma medida no caso dos cristãos em geral, e os evangélicos em 

particular. Entretanto, a diferença que não produz direito (para si), não deixa de produzir 

conflito. 

Além de sua capacidade de alavancagem cultural, o crescimento evangélico e sua 

face política conservadora têm sido percebidos como responsáveis por assorear o curso 

democrático e reforçar sistemas de frenagem da promoção dos direitos humanos, 

sobretudo por meio do veto parlamentar e de retaliações aos progressistas. Assim, a 

mobilização política de crenças e valores religiosos, seja em pelejas eleitorais ou em 

outras formas de litígio, não é em si uma novidade, antes, designa um modo de estar da 

religião no espaço público. Se antes, porém, os conflitos opunham “autênticos 
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evangélicos” à esquerda “laicista”, agora prospera uma competição por visibilidade 

pública entre os próprios evangélicos, conservadores e progressistas, em que buscam 

questionar a representatividade, reconhecimento e legitimidade uns dos outros – os 

monopólios identitários são fragilizados. A correspondência entre diferenciação social 

quanto aos modos de vida e a aparição de “novos personagens em cena”, politicamente 

organizados em públicos/comunidade/ativismos, indica, portanto, um alargamento do 

próprio “espaço da aparência”, o espaço cívico/público (Arendt, 1989). 

Com os resultados observados nessa dissertação, aprendemos um pouco sobre 

como as (re)emergências de ativismos evangélicos progressistas impactam as 

determinações recíprocas entre identificações religiosas, raciais e políticas e, em algum 

grau, sobre as interrelações entre secularismo e pluralismo religioso e político no Brasil, 

reconfiguradas desde a normatividade constitucional de 1988 e condicionadas pelo 

diferencialismo evangélico, pela desnaturalização e declínio da hegemonia católica e pela 

incorporação, por atores evangélicos à direita e à esquerda, das praxes republicanas e 

habilidades no uso do direito e da semântica secular (Montero, 2020; Montero & Sales, 

2020). Aprendemos também que tais (re)emergências foram fecundadas por conjunturas 

de crise política, ciclos de protesto, polarização e radicalização ideológica, além de 

sustentadas objetivamente por condições históricas mais gerais como, no caso do ativismo 

negro evangélico, a etnicização geral das diferenças raciais e acomodação sociocultural 

dos evangélicos. A reemergência de um público negro evangélico se inscreve nesse 

quadro mais amplo. 

Para além disso, se as expressões político-religiosas minoritárias correspondem a 

experiências sociais também minoritárias e complexas, observou-se que é preciso 

deslocar o enquadramento analítico que unidimensionaliza indivíduos e grupos e 

empresta pena e tinteiro acadêmicos às narrativas estereotipadas de atores politicamente 

interessados. Há que se recolocar o tema da interseccionalidade em termos positivos. 

Primeiro, evitar supor a sobredeterminação da filiação religiosa na conformação do self 

do indivíduo evangélico. Ora, o mesmo corpo que vai à igreja, também habita em certo 

bairro, atende a uma ocupação profissional, ou não, provém de certa região, desempenha 

determinado papel de gênero e sua pele tem cor; submete-se, portanto, a diferentes 

regimes normativos e experiencia papéis sociais variados. Esse corpo-veículo que carrega 

acumulados pertencimentos e experiências nos permite adotar a religião como mais um 

marcador social da diferença, também sujeito a intersecções. E aqui cabe um segundo 
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reparo: os marcadores podem ser tomados não apenas como eixos de subordinação, mas 

como traços de experiências constituintes de subjetividades, cujas intersecções podem 

ser, também, processos afirmativos movidos pelo desejo de realização identitária integral 

e por reconhecimento. Sob a intensa e estimulante tensão dos processos políticos em 

curso, é de se esperar que marcadores sexuais e raciais sejam teológica e politicamente 

mobilizados e articulados. De modo algum, portanto, estamos diante de ativismos 

temporãos. 

O “politeísmo de valores” que sustenta, desde o cotidiano, a possibilidade de 

composições identitárias complexas e variadas é básico para esses ativismos. No caso 

dessa pesquisa, observou-se que o antirracismo predicou a emulação do profético. Nessa 

ocorrência associada de valores, ambos adjetivam-se indefinidamente, abrindo um 

campo de referência mútua e indistinção: antirracismo evangélico ou profetismo 

antirracista. O ativismo negro evangélico mostra a plasticidade do antirracismo como 

valor e sua adaptabilidade, já observáveis em expressões anticapitalistas, panafricanistas 

e feministas do movimento negro. Dá-se, portanto, que à medida que políticas e valores 

antidiscriminatórios enraízam-se socialmente, também sofrem refrações sociais, 

atravessando valores associados a outros marcadores e adquirindo expressividade em 

linguagens diversas, inclusive religiosas. É o que se verifica na refração do antirracismo. 

Essa perspectiva favoreceu a perspectiva mais processual, situacional e relacional 

da abordagem adotada durante a dissertação. O lugar do religioso no ativismo evangélico 

progressista também varia e é ambivalente: opera como valor-motor de ação; outras vezes 

como discurso; em outras como sinal diacrítico. Tal mobilidade do elemento religioso no 

ativismo negro evangélico é o que o torna flexível: o religioso é submetido a combinações 

e filtragens que permitem aos atores reconstruir a cada situação suas identidades religiosa, 

política e racial. Efetivamente, a participação do ativismo negro evangélico na 

problematização pública do racismo é marcada pelo objetivo/desafio de legitimação e 

pela produção situada das identidades religiosa, política e racial – estes pertencimentos 

são configurados em função das arenas públicas de que os atores participam. A 

verificação dessa hipótese exigiu da análise uma consideração inevitavelmente 

etnográfica, empírica, da produção de si pelos atores durante os processos de associação, 

problematização e publicização em que se engajam e nos quais coproduzem arenas 

específicas, excluindo-se essencialismos e apriorismos. 
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A mobilidade e a flexibilidade características do ativismo negro evangélico estão 

evidenciadas nas diferentes formas pelas quais seus atores enunciaram-se a si mesmos 

publicamente nas diferentes arenas e puseram em práticas estratégias de visibilização e 

legitimação. Em todas as ocasiões, adotaram uma gramática testemunhal apresentando 

sua reivindicada singularidade, mas com ênfases e desenhos distintos: a defesa das 

credenciais religiosas e até denominacionais na cena do desconvite contrasta, por 

exemplo, com os esforços de encenação/comprovação do antirracismo na cena do caso 

Collins. Tais nuances se explicam não por cálculos idiossincráticos dos ativistas, mas por 

diferentes culturas públicas e disposições que pré-formatavam as diferentes arenas. 

Como observado, a participação do ativismo negro evangélico na problematização 

pública do racismo também esteve condicionada por elementos exteriores ao próprio 

ativismo: de um lado, na interface com as igrejas, onde os ativistas miravam ingressar, a 

radicalização da direita evangélica e o agravamento da polarização ideológica 

acarretaram uma cesura que interpôs entre os irmãos de fé a urgência da política. Por 

outro lado, na relação com o movimento negro, a mediação se dá, em grande medida, 

quando os ativistas evangélicos são provados quanto à capacidade de 

relativizar/flexibilizar sua identidade religiosa diante da possibilidade de solidariedade e 

aliança com os cultos afro flagelados pelo fundamentalismo evangélico. 

O que é comum em ambas as circunstâncias e relações é a crítica que os atores 

negros evangélicos sustentam contra seus irmãos conservadores, seja por sua atuação 

direta ou por omissão diante das injustiças sociais. Reivindicando uma atitude 

“profética”, engajada e militante como requisitos de todo bom evangélico, os ativistas 

assumem voluntariamente uma responsabilidade histórica, política e religiosa diante das 

mazelas, particularmente o racismo - o que denominamos por autorresponsabilização 

política. Contudo, não fosse o “mau testemunho” dos conservadores e sua oposição, os 

evangélicos progressistas provavelmente configurariam suas agendas e discursos com 

outras ênfases, a começar pelo lugar que a crítica distintiva ocupa em seus ativismos. 

Outro aspecto relevante do ativismo negro evangélico é a cunhagem de 

dispositivos de autenticação pelos quais seus atores buscaram associar de forma legítima 

suas experiências racial e religiosa. Esses dispositivos foram acionados em operações de 

racialização da identidade cristã-evangélica: compuseram uma iconografia de negros 

evangélicos progressistas, funcionais como carimbos morais; mobilizaram a teologia 

negra para efetuar um registro étnico do cristianismo, ligando-o à África e enegrecendo 
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as personagens bíblicas; apresentaram sinais diacríticos em suas práticas para uso do 

religioso como suporte de expressão de significados políticos; realizaram articulações 

estéticas ao mobilizarem símbolos, imagens e itens culturalmente reconhecidos como 

“negros” em suas opções de moda, consumo artístico-cultural e mesmo em práticas 

comunitárias/eclesiais, evidenciando visual-esteticamente sua “negritude”. Produziram-

se singularmente como negros e evangélicos sem “rejeitar as heranças africanas” e/ou 

itens culturais afro-brasileiros, mas sem deixar de filtrá-los e dosar sua ativação de 

maneira funcional para seus esforços autorais e criativos de autenticação. 

Por sua vez, a ativação flexível dos marcadores religiosos nas cenas públicas, 

quando não sua explícita omissão, reflete o desafio dos ativistas em modular a 

expressividade pública das operações de racialização e incorporá-las em performances 

públicas, evitando sua retenção em performances para si/ativismo para si. Os termos da 

tarefa são reconhecíveis: a idade colonial e o regime escravista esculpiram um país de 

carranca afro-católica, de feições barrocas e “tradicionais”, e que vem sendo “retocada” 

pelo cinzel evangélico, de estro muito mais “contemporâneo”. Entretanto, o conjunto de 

discursos, representações e símbolos que articulam por meio das iconografias, histórias, 

liturgias e estéticas que produzem e articulam – leia-se “marcadores religiosos 

evangélicos” – ainda não constam como amplamente legítimos. Esse conjunto parece 

dotado de baixa portabilidade, o que torna mais difícil sua reprodução pelos atores em 

quaisquer arenas públicas. 

Também aprendemos com a pesquisa que em todas suas ações os atores apoiaram-

se em arranjos organizativos e redes sociais, inclusive pessoais, por meio das quais 

mantêm um intercâmbio entre si. Entre ativistas e grupos negros evangélicos circulam 

conhecimentos, recursos, palavras de ordem. Essa colaboração estrutura um campo 

político-religioso com atores de diferentes formatos e inclinações práticas. 

Desempenham, assim, um repertório que varia de ações de viés mais comunitário e 

autorreprodutivo, orientado para a socialização de negros evangélicos até às ações de 

testemunho público como pronunciamentos oficiais, participação em imprensa, atos de 

rua e afins. 

Por tudo isso, talvez vislumbremos uma nova hipótese: Minorias político-

religiosas publicamente (re)emergentes compõem/desempenham ativismos flexíveis. 

Tendem a ser movimentos de fronteira, condicionados pela necessidade de legitimação. 

Abrem a identidade religiosa para acomodar outros marcadores da diferença, negociam 
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crenças, reinterpretam valores, customizam práticas. Nesse sentido, o religioso é mais 

plástico, curiosamente, que o político, articulado por outras causas coletivas, às quais 

mais rigidamente se adere do que se manipula. No interior dos campos políticos não 

religiosos em que os atores político-religiosos se inscrevem - movimento feminista, 

movimento negro, esquerdas -, o pertencimento religioso funciona como um elemento 

diacrítico per se. Estabelecem-se, assim, determinações recíprocas: de um lado, é a 

política fazendo a religião, cujos valores, símbolos e crenças têm que ser adaptados ao 

programa político encampado pelos atores. De outro, é a religião que marca/rubrica a 

inserção desses atores no campo político específico e filtra, em alguma medida, tudo o 

que é trazido pela identidade política especificamente reivindicada, ligada a marcadores 

raciais, ideológicos, sexuais ou de gênero. É nessa articulação que tais ativismos tecem e 

enunciam singularidades que buscamos compreender, inclusive como portadoras dos 

“sinais dos tempos”. No caso do ativismo negro evangélico e sua participação na 

problematização pública do racismo, não resta dúvida: sua reemergência aponta para 

transformações e possibilidades da identidade evangélica, do antirracismo e da própria 

democracia brasileira. 
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