
INTRODUÇÃO 

 

 

 Antes de introduzir e apresentar os resultados obtidos com as investigações 

realizadas durante o Curso de Licenciatura de História da Universidade Estadual de 

Feira de Santana (UEFS) sobre as relações interétnicas no contexto religioso da 

Denominação
1
 Batista em Feira de Santana (1964-2005) é necessário expor os 

meandros, os caminhos percorridos e as inquietações que impulsionaram a realização 

deste estudo. 

 Inicialmente, informo ao leitor deste trabalho monográfico que a autora é membra 

do grupo religioso analisado, na cidade de Salvador. Exponho isso, sem medo da 

interpretação de outras pessoas como uma fragilidade da obra. Não defenderei, aqui, 

que na análise das fontes tentei ser de alguma forma neutra. Seria uma mentira, uma 

discrepância teórica e metodológica com a formação que tive nesta instituição. Uma 

ofensa a colegas e, professoras e professores. Na verdade, muitas vezes meu trabalho foi 

facilitado pela minha condição de ser evangélica.   

Trata-se de um estudo muito delicado que envolve questões pessoais e de 

sentimentos que necessita, ainda, de uma ampliação das fontes, principalmente das 

fontes orais, bem como de uma análise mais apurada. Os primeiros caminhos 

percorridos foram decorridos do Componente Curricular Oficina de Metodologia da 

Pesquisa com a professora Lucilene Reginaldo, que sempre em suas colocações frisava 

a necessidade do contato do pesquisador com as fontes. O interesse em pesquisar a 

História dos Batistas foi em decorrência da minha participação dentro deste grupo 

religioso, uma forma de fazer uma análise crítica do meio no qual estava, e estou, social 

e espiritualmente inserida. 

Conhecer a professora Elizete da Silva foi primordial, não vou negar a minha 

admiração e meu respeito: a pessoa e a profissional. Com muito cuidado deu o aporte 

para o desenvolvimento da pesquisa e proporcionou meu contato com as fontes. Este 

estudo foi gerado a partir de inquietações que surgiram com uma notícia do ano de 1997 

                                                 
1
 Segundo Trabuco, na tipologia dos grupos religiosos proposta por Milton Ynger, Denominação é o 

grupo religioso intermediário entre Igreja e seita, diferenciando-se da primeira pelo voluntarismo da 

inserção e do pertencimento e da segunda pelo não isolamento e agressão à sociedade. Vale ressaltar que 

o termo seita é pejorativo e não será utilizado neste trabalho.  
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encontrada em um jornal da Denominação Batista, O Batista Baiano, intitulado “Você 

Sabe a Cor de Deus?”. O pastor Sóstenes Borges de Souza foi o autor do artigo, que na 

época da publicação da notícia era o presidente da Convenção Batista Baiana (CBBa)
2
, 

maior órgão representativo do grupo na Bahia. 

 É relatado, pelo pastor, no texto o convite realizado pelo grupo Olodum para que  

participasse da discussão em um evento do grupo afro como palestrante do “V 

Seminário do Olodum: Você Sabe a Cor de Deus?”. A aceitação do convite não foi 

possível, haja vista, que o pastor já tinha agendado outros compromissos, segundo o 

mesmo em seu relato. Contudo, nos chamou a atenção o seguinte trecho: 

 

Embora nós já tenhamos agendado em nossa igreja uma série de conferências 

para tratar sobre as respostas do Evangelho sobre a cor de Deus, incomodou-

nos sobremaneira o fato da iniciativa ter sido do Olodum. Onde estão os 

profetas batistas baianos que poderiam ter tido a iniciativa?
3
      

 

 A reportagem possibilitou perceber que havia uma intenção de discutir sobre a 

“cor de Deus” dentro do grupo batista. Mas, com quais intenções? Por que evangélicos 

discutiriam sobre cor em um espaço de igualdade e sem diferenças? Surgiram mais 

questionamentos após encontrarmos alguns artigos na revista Epistêmê do Seminário 

Teológico Batista do Nordeste (STBNe)
4
 como por exemplo “Reflexão sobre uma 

Teologia Negra no Brasil – Humanidade e Negritude: Pensando sobre Racismo no 

Antigo Testamento”. As palavras Teologia e Negra tornaram-se um certo incômodo 

gerando muitas indagações. Era necessário uma Teologia Negra em um âmbito que 

pregava a total igualdade entre as pessoas? Existia uma Teologia Branca? 

Posteriormente descobrimos que a publicação do artigo deveu-se a realização do I 

Encontro Batista Brasileiro sobre Racismo (ENBBRASOR) 
5
, em agosto de 1999. 

 O contato com os jornais da Denominação nos proporcionou o encontro com a 

figura de Martin Luther King – um encontro muito importante tanto para o trabalho 

como pessoal. King foi um dos precursores da Teologia Negra. Aliada a necessidade de 

                                                 
2
 Maior órgão representativo da Denominação Batista na Bahia. 

3
 O Batista Baiano, 1997. Fevereiro, p. 02. 

4
 A partir deste momento utilizaremos a sigla STBNe para representar Seminário Teológico Batista do 

Nordeste. 
5
 A partir deste momento utilizaremos a sigla ENBBRASOR para representar Encontro Batista Brasileiro 

sobre Racismo. 
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elaborar um projeto de pesquisa, juntamente com o fascínio de descobrir a História dos 

Batistas e deparar-se com King e sua trajetória política motivaram o presente trabalho.    

O estudo se propôs a analisar a inserção do negro/a, bem como a construção de 

identidades culturais afro-brasileiras, entre os batistas de Feira de Santana (1964-2005). 

Além de analisar as representações culturais, políticas e sociais sobre o negro/a e a 

cultura de matriz africana na Denominação Batista no período. 

 Inicialmente, foi estabelecido como recorte temporal 1964-1999. A escolha de 

1964 deveu-se ao encontro do primeiro registro da figura de King nos jornais 

denominacionais. E 1999 pela realização do I ENBBRASOR. Este recorte foi ampliado 

para atender a outras questões surgidas durante a atividade de pesquisa. Antes o estudo 

se restringia ao estudo das representações acerca da cultura afro, com os avanços surgiu 

a necessidade de discutir sobre a construção de identidades negras e Teologia Negra, 

que culminavam predominantemente com questões após o evento. Por isso, foi 

necessário realizar a análise dos ecos e a repercussão do I ENBBRASOR no STBNe. 

Deste modo, também se incorporou ao nosso estudo os eventos realizados e ocorridos 

posteriormente na instituição, mais especificamente a inserção da disciplina Teologia 

Negra ministrada a duas turmas, em 2004 e 2005, ampliando consequentemente o nosso 

recorte para 1964-2005, este que anteriormente era de 1964-1999. 

 O objetivo do estudo consiste em realizar uma interpretação histórica sobre os 

batistas dentro do contexto social no qual se encontram inseridos, percebendo como 

estes se articulam diante das condições de existência dos indivíduos que compõem sua 

membrezia, além de como suas percepções do social são construídas e como estas 

interferem em suas práticas religiosas. Portanto, compreendemos a religião como um 

mecanismo de leitura de mundo e construção de representações do fenômeno social. 

Bourdieu afirma que a religião é “um instrumento de comunicação e enquanto um 

instrumento de conhecimento, ou melhor, enquanto veículo simbólico a um tempo 

estruturado” (BOURDIEU, 1971, p.28). Por isso, “é necessário reconhecê-la [a religião] 

como presença invisível, sutil, disfarçada, que se constitui num dos fios com que se tece 

o acontecer no cotidiano” (ALVES, 1996, p. 09). 

 Logo a religião não se encontra deslocada no tempo e espaço, mas inserida em 

uma dada realidade permeada por relações conflituosas e interativas de diferentes 

grupos sociais. Assim sendo, circunscreve ao trabalho a compreensão de como este 
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grupo religioso protestante reagiu ao problema histórico do racismo na sociedade 

brasileira e baiana, bem como da repercussão da Teologia Negra e do pensamento de 

Martin Luther King entre os batistas brasileiros, especialmente baianos e feirenses.  

As raízes históricas dos batistas da Denominação Batista Brasileira e Baiana são 

norte-americanas e dada a proximidade do grupo brasileiro com a Denominação Batista 

do Sul dos Estados Unidos, percebida pelo sustento financeiro do STBNe e pela 

administração da instituição por reitores norte-americanos até 1998, estas influências 

tornaram-se relevantes para análise. 

O reverendo batista Martin Luther King foi líder de um movimento contra a 

discriminação racial e defesa dos Direitos Civis nos EUA nos anos 60. Em sua breve 

vida (1929-1968) dedicou-se a pregação de idéias de respeito às diferenças e à 

dignidade humana. Seu pensamento inspirou movimentos sociais, principalmente de 

negros, em todo o mundo contra o racismo, intolerância religiosa e étnica. O pastor 

King também foi um dos grandes articuladores da Teologia Negra que busca a leitura do 

Evangelho a partir da consciência da negritude. 

 Antes de dar continuidade ao desenvolvimento de nossa análise é necessário 

discutir inicialmente sobre Teologia Negra, o contexto de seu surgimento. Esta emergiu 

na segunda metade dos anos 60, mais especificamente entre 1966 e 1969 na comunidade 

protestante negra dos Estados Unidos. Gibellini enumera três fatores para o surgimento 

da Teologia Negra no país: “o movimento pelos direitos civis (1955-1965) (...); a obra 

do historiador negro Joseph Washington, Religião Negra (1964) (...); o movimento 

político de Poder Negro (black power)” (GIBELLINI, 1998, p. 389). Para Wilmore a 

Teologia Negra 

 

nasce da necessidade de articular a significação religiosa da presença negra 

num mundo branco hostil. É o povo negro refletindo sobre a experiência 

religiosa negra sob a orientação do Espírito Santo, tentando redefinir a 

relevância do Evangelho cristão para a sua vida (WILMORE, 1986, p.362). 

  

 Portanto, esta Teologia foi uma exigência de afirmação dos negros diante de 

uma experiência de ser negro em uma sociedade branca, agressiva e discriminatória a 

sua cultura. 
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Para a análise destas questões foi escolhido o STBNe como o lócus de nossa 

discussão, por ser uma instituição teológica que tem por objetivo a formação de 

educadores, evangelistas, pastores e missionários batistas, e que atualmente já apresenta 

tanto em seu corpo docente como o discente outros grupos protestantes. Convém 

ressaltar que no pensamento evangélico o trabalho dos clérigos é vocacional e a 

instituição, o STBNe, tem somente a função de fornecer o aporte teórico para o 

desenvolvimento do “chamado”. Mas, nem por isso devemos ignorar que nesse local a 

doutrina batista é discutida pelos sujeitos que nele se relacionam e que os mesmos 

retornam a suas congregações e reproduzem em suas práticas as representações 

construídas nas discussões travadas no Seminário, ou seja, a instituição seria assim, uma 

espécie de matriz reprodutora da doutrina e do discurso batista. 

 Em meio a um município como Feira de Santana, situado no segundo estado de 

maior número de indivíduos afro-brasileiros do País, a Bahia
6
, abrem-se discussões 

sobre a inclusão desses na História Feirense, como sujeitos históricos, enquanto 

protagonistas de uma experiência de luta pela sua inclusão social e cultural em uma 

sociedade de classes. Segundo Bourdieu, o “campo religioso cumpre uma função 

externa de legitimação da ordem estabelecida” (BOURDIEU, 1971, p. 69), mas, estes 

sujeitos também podem tomar o campo religioso como espaço de resistência e conflito 

de valores, ou seja, utilizar a experiência do racismo como forma de afirmar identidades 

negras e construir uma consciência étnico-religiosa negra dentro do grupo religioso 

batista. 

 A relevância de desenvolver o presente estudo sobre as representações 

construídas acerca da cultura afro-brasileira pelos batistas e a possibilidade de 

construção de identidades negras entre os mesmos em Feira de Santana está em 

contribuir para a escrita de uma História, ainda, silenciada sobre a realidade mais 

recente de um grupo étnico negro dentro de uma comunidade religiosa protestante.  

 Convém ressaltar que no final do século XX é percebido o revigoramento da 

religião nas relações cotidianas nas sociedades brasileira e mundial. Kepel afirma que 

“um novo discurso toma forma, não para se adaptar aos valores seculares e sim para 

voltar a dar uma base sagrada à organização da sociedade, modificando-a se preciso” 

                                                 
6
 Segundo dados do senso realizado em 2005 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o 

Estado da Bahia foi considerado o segundo maior estado brasileiro em população afro-descedente. 

Disponível em: www.seade.gov . Acessado em novembro de 2006.  
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(KEPEL, 1991, p. 12). Assim, a religião assumiu um novo caráter nas relações 

cotidianas, anteriormente ela era conferida a todos os indivíduos, independentemente da 

religião, como uma imposição ao nascer sendo uma das primeiras instituições da 

sociedade e passou nas últimas décadas do século passado a ser firmemente buscada. O 

sentimento religioso assumiu interfaces com os processos sociais, econômicos, culturais 

e políticos na contemporaneidade, em um mundo cada vez mais globalizado. Silva 

afirma que  

    

Um tal avivamento das forças do sagrado não é um fato isolado, mas 

acompanha as mudanças sóciopolíticas vigentes num mundo onde os 

paradigmas, a racionalidade, as promessas do bem-estar social desmoronaram 

e os homens estão a buscar sentido e significado para suas existências em 

outra direção, numa dimensão espiritual, que é mais estável, gratificante, 

imediata e pessoal. (SILVA, 1998, p. 13-14) 

         

O fenômeno religioso tem se tornado alvo de discussões acadêmicas, de cientistas 

sociais e historiadores, tomando o “fato religioso” como objeto de estudo. Contudo, 

apesar da relevância dos debates travados as produções historiográficas, ainda, são 

bastante incipientes principalmente, sobre o protestantismo no Brasil e na Bahia. 

 A bibliografia existente sobre o tema é bastante restrita e as pesquisas tem 

privilegiado as regiões sul e sudeste do País. Na Bahia, estado de fundação da Primeira 

Igreja Batista do Brasil, poucos são os trabalhos que tem se dedicado a discutir o tema. 

No que se refere a estudos de interseção entre religião e etnia foi evidenciada a 

exigüidade de estudos sobre o negro evangélico, na Bahia e especialmente em Feira de 

Santana. 

 Ao realizar-se um estudo de História das Religiões, mais especificamente do 

protestantismo brasileiro, faz-se necessário citar a contribuição de Émile Léonard, como 

a primeira referência para a compreensão da História dos protestantes no Brasil. Em seu 

trabalho, O Protestantismo Brasileiro, o autor se propôs a investigar este campo de 

estudo relativamente virgem, na época de sua elaboração (1955), haja vista que tudo que 

se encontrava escrito naquele momento possuía um caráter apologético ou confessional, 

escrito por religiosos protestantes. Portanto, trata-se de um trabalho pioneiro no estudo 

mais sistemático do tema. Também podemos citar o trabalho de Antonio Gouvêa 

Mendonça e Prócoro Velásquez Filho: Introdução ao Protestantismo no Brasil, bem 

como História do Culto Protestante no Brasil de Carl Joseph Hahn.  
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 No que se refere a pesquisas sobre o protestantismo baiano, podemos citar os 

trabalhos de Marli Geralda Teixeira. A sua dissertação de Mestrado Os Batistas na 

Bahia (1882-1925) se configura como o grande trabalho pioneiro para a análise da 

História dos Batistas na Bahia. Tornou-se imprescindível por permitir compreender e 

analisar como foram estabelecidas as relações dos batistas com a sociedade baiana. A 

autora realizou uma interpretação histórica dos conflitos deste grupo religioso com a 

sociedade local e as estratégias para a adesão de prosélitos no final do século XIX e 

início do XX. 

 Outro trabalho da autora que deu aporte à pesquisa foi Nós os Batistas: Uma 

História das Mentalidades. Teixeira realizou uma análise sobre a construção da 

identidade e do pensamento religioso construída no seio das comunidades batistas na 

Bahia, em um campo religioso com diferentes grupos religiosos e extremamente 

conflituosos. 

 É necessário, ainda, ressaltar os elementos oferecidos pelo trabalho de Elizete da 

Silva, A Missão Batista Independente: uma Alternativa Nacional que trouxe a discussão 

sobre o cisma denominacional do grupo batista no Brasil, mais especificamente na 

Bahia no início do século XX. Este fato ocorreu pelo descontentamento do grupo 

religioso, em decorrência da postura etnocêntrica dos líderes missionários 

estadunidenses. Este fato será discutido como base para afirmar que as práticas racistas 

entre os batistas são frutos de um trabalho missionário etnocêntrico e de uma 

Denominação que defendia a escravidão na região sul dos Estados Unidos. 

 Cidadãos de Outra Pátria: Anglicanos e Batistas na Bahia (1880-1930), outro 

estudo de Silva, realiza uma discussão sobre a instalação e expansão batista na Bahia e 

como seu caráter missionário conservou os valores e costumes de seu país de origem, 

demonstrando as dificuldades de diálogo dos batistas frente à cultura brasileira. Há que 

destacar-se também de Silva o seu artigo: Os Batistas na Bahia: Questões Étnicas e 

Sociais, este que é o único trabalho encontrado que se aproxima, de fato, da temática.      

 Uma nova e importante contribuição ao trabalho é a recentemente defendida 

dissertação de Mestrado em 2008: A História de um Silêncio: Um Estudo de Caso sobre 

questões da Negritude em uma Comunidade Batista da Periferia da Cidade de São Paulo 

de Cristina Kelly da Silva Pereira. O seu estudo fez uma análise das práticas relativas à 
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negritude na comunidade Batista Maranata. Através de fontes orais a autora buscou 

perceber as percepções do grupo acerca de temas relacionados à negritude brasileira.   

Pensando a interseção entre religião e etnia encontramos o livro de José Carlos 

Barbosa, Negro não entra na Igreja: Espia da Banda de Fora – Protestantismo e 

Escravidão no Brasil Império. Não se trata de um estudo sobre o grupo batista, e o 

recorte temporal bem como o espaço geográfico não contemplam a análise, porém nos 

permite pensar como a Denominação Metodista teceu suas relações na sociedade 

imperial. Mais especificamente o autor discute sobre as relações entre brancos e negros 

escravizados e como os senhores metodistas utilizaram-se da educação para evangelizar 

seus escravos. 

 Dada a proximidade do tema e da necessidade de realizar uma análise comparativa 

do modo como foram construídas identidades negras no grupo religioso católico o 

estudo de Lucilene Reginaldo, A História que não foi Contada: Identidade Negra e 

Experiência Religiosa na Prática do Grupo de União e Consciência Negra (1978-1988), 

se configura como um importante trabalho para o desenvolvimento das atividades de 

pesquisa.  

 Para análise da conjuntura social e econômica da cidade de Feira de Santana 

tornou-se relevante as contribuições de Rollie Poppino, Feira de Santana, com todas as 

críticas a serem feitas ao seu estudo; Nacelice Freitas, Urbanização em Feira da 

Santana: Influência da Industrialização 1970-1996 e Rossine Cruz, A Inserção de Feira 

de Santana nos Processos de Integração Produtiva e de Desconcentração Econômica 

Nacional, permitindo pensar o espaço feirense como pólo de atração populacional e 

comercial da região. Para além de oferecer elementos geográficos e históricos para a 

análise das condições sociais, culturais e econômicas mais recentes da cidade, que cobre 

o período da pesquisa.  

 É necessário ressaltar as contribuições do estudo, Racismo e Discriminação Racial 

no Cotidiano. Escolar: Dizeres e Fazeres de uma Escola Pública de Nível Médio em 

Feira de Santana – Bahia, de Rosângela Souza da Silva. Um trabalho pioneiro nas 

discussões sobre racismo em Feira de Santana, principalmente no âmbito educacional. 

A autora fez uma análise das relações sócio-raciais em um dos mais importantes 

estabelecimentos de ensino público da cidade. 
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 Na tentativa de analisar o contexto histórico no qual os batistas se encontram 

inseridos e responder as questões que perpassam as representações construídas pelo 

grupo acerca da cultura afro-brasileira, utilizamos o conceito de representação de Roger 

Chartier, que “tem por objetivo identificar o modo como em diferentes lugares e 

momentos uma dada realidade é construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1990, p. 

16-17). Deste modo, tentamos compreender como a realidade social é construída ou 

percebida pela Denominação Batista. 

 Para uma melhor compreensão do mundo evangélico e suas relações tornou-se 

imprescindível para o desenvolvimento das atividades de pesquisa a definição de campo 

religioso de Pierre Bourdieu, tornando inteligível os princípios que norteiam as 

representações e as práticas da Denominação Batista, e como esta constrói a sua própria 

visão de mundo. 

 

As estrutura das relações entre o campo religioso e o campo do poder 

comandam em cada conjuntura, a configuração da estrutura das relações 

constitutivas do campo religioso que cumpre uma função externa de 

legitimação da ordem estabelecida na medida em que a manutenção da ordem 

simbólica constitui diretamente para a manutenção da ordem política ao 

passo que a subversão simbólica da ordem simbólica só consegue afetar a 

ordem política quando se faz acompanhar por uma subversão política desta 

ordem. (BOURDIEU, 1974, p. 69) 

 

 Para os evangélicos a religião constrói um mundo ou realidade através das 

representações gestadas a partir dos textos sagrados da Bíblia. Com base nos textos 

bíblicos a liderança religiosa do grupo legitimava, conservava, justificava e determinava 

o comportamento dos adeptos da Denominação. Como uma face da mesma moeda, o 

livro sagrado também pode ser utilizado como mecanismo de subversão da ordem, 

como forma de resistência. 

 Estudos recentes de caráter historiográfico têm se preocupado com as 

“reinvenções” da África no Brasil, ou seja, com a constante reelaboração de identidades 

negras na Diáspora. Tentando compreender o processo de construção ou elaboração de 

identidades negras entre os batistas fez-se necessário definir o que compreendemos 

como identidade. Hall define como “uma celebração „móvel‟: formada e transformada 

continuamente em relação as formas pelas quais somos representados e interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2005, p. 13). Deste modo a construção de 
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identidades tem um caráter relacional e contextualizado nas práticas e representações 

sociais, bem como nos conflitos entre os sujeitos. É necessário compreender que a 

construção de identidades é contextualizada geográfica e historicamente por isso, 

quando afirmamos que desejamos tornar inteligível estas construções devemos  

 

entender a Diáspora em seus sentidos dinâmicos de rede de multiplicidade, 

comunicação e interação, as identidades negras tornar-se-iam explicitamente 

contrárias aos pensamentos nacionalistas ou que invoquem um único centro 

emanador de negritude (PINHO, 2004, p.64).  

 

Perceber e identificar o negro/a evangélico/a é desconstruir o conceito de 

negritude prisioneiro às raízes religiosas africanas, construindo um conceito contrário ao 

essencialismo e autenticidade presente em discursos étnicos negros. 

 Para pensar as questões de classe que perpassam as relações sociais dentro deste 

grupo utilizamos a contribuição de Thompson pela discussão que o mesmo realiza em 

seu trabalho, Formação da Classe Operária Inglesa, acerca da experiência da 

exploração, consciência e afirmação da especificidade de uma classe. Para o autor a 

classe construída nas relações e de forma processual nas experiências partilhadas pelos 

diferentes indivíduos, mas, que se reconhecem e compartilham da mesma situação de 

exploração e necessidade, e articulam o que Thompson denomina de identidade de 

interesses, formando a consciência de classe ou situação enquanto classe. 

 Também destacamos os subsídios que a obra de Max Weber, A Ética Protestante e 

o Espírito do Capitalismo, nos oferece. No trabalho Weber discute as implicações da 

orientação religiosa no comportamento e conduta dos adeptos do protestantismo nas 

relações econômicas, bem como as contribuições da ética protestante para o 

desenvolvimento do sistema econômico capitalista. Tornando possível compreender 

como a vocação torna-se um dos princípios do indivíduo após a sua conversão. 
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Metodologia: Sobre os Caminhos Tortuosos e Íngremes da Pesquisa 

 

O trabalho com as fontes foi facilitado por ter sido encontrado no STBNe um 

arquivo semi-organizado dos jornais da Denominação Batista: O Jornal Batista e O 

Batista Baiano, do período de estudo de 1964-2005, apresentando alguns intervalos de 

publicação pela inexistência de alguns exemplares ou em condições de análise. Os 

jornais nos possibilitaram identificar as representações sobre a cultura afro-brasileira do 

discurso batista institucionalizado. As imagens das notícias também se tornaram uma 

fonte riquíssima. As imagens não são simplesmente elementos ilustrativos e estéticos de 

um texto, revelam as representações e as intenções do autor. Podendo afirmar o texto ou 

simplesmente contradizê-lo. Também foram utilizadas as cinco únicas edições da 

revista Epistêmê, esta publicada pelo Seminário como parte dos desdobramentos do I 

ENBBRASOR.  

Utilizamos, ainda, as fichas dos alunos do STBNe, que incluem dados cadastrais, 

histórico escolar, a carta de recomendação emitida pela congregação religiosa de origem 

e a carta de conversão, a qual tivemos um particular interesse pois, nos permitiram 

analisar como a conversão constrói uma nova realidade social e religiosa. Contudo, das 

895 pastas analisadas somente selecionamos seis, por inúmeros problemas: as pastas 

não apresentavam informação tanto de raça, cor ou etnia e as da década de 60 e 70 não 

apresentavam nem foto, tampouco as cartas de conversão. Este fato, da ausência de 

cartas se repetiu nas pastas analisadas do final da década de 90 e início do século XXI. 

Das que pudemos analisar com mais profundidade, aproximadamente 200 pastas, haja 

vista, que na década de 80 houve o decréscimo no número dos alunos, somente seis 

tocaram nas questões religiosas de origem afro. Mesmo com as dificuldades 

apresentadas esta documentação foi um material qualitativo riquíssimo para a pesquisa.    

 A História Oral também se fez presente, visto estarmos discorrendo sobre um 

tema recente, além de tentarmos identificar as percepções dos protagonistas desta 

História. As fontes orais mostraram-se bastante relevantes para a construção do 

trabalho, apesar das limitações defendidas por alguns autores que a consideram 

subjetiva e falível pelo uso da memória como instrumento, não considerando a 

possibilidade do cruzamento de discursos. A História Oral reforça a idéia de que um 

grupo pode constituir-se através de sua memória, de sua História.  
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 Gandon auxilia como aporte teórico-metodológico no trabalho, principalmente 

pela utilização do conceito de etnotexto, que podemos definir como os documentos 

produzidos a partir da realização das entrevistas gravadas. Para a autora são 

“documentos reveladores do discurso que uma comunidade ou um grupo cultural 

elabora quando fala sobre si. É através da análise deste discurso a muitas vozes que o 

pesquisador consegue, às vezes, delimitar uma memória coletiva” (GANDON, 2005, 

p.229).  

 Deste modo, as memórias de vida possibilitaram entender como diferentes 

pessoas, de trajetórias de vida e padrões de socialização distintos experimentaram o 

passado, “a história dentro da história”, de forma a evitar interpretações generalizantes. 

E assim, perceber através da memória como os discursos foram modelados, 

transformados e ressignificados, ou seja, como foram negociadas as representações pelo 

indivíduo. Para a construção do trabalho foram realizadas nove entrevistas com 

membros/as da Denominação: Jorge Luís Nery de Santana, Marlene Moreira da Silva, 

Allen Dwight Callahan, Ágabo Borges de Sousa, Aletuza Gomes Leite, Maroel Bispo, 

Flavia Palha Cerqueira, Doralice Freitas e Pedro Rocha. É necessário ressaltar que tanto 

a grafia dos jornais e cartas de conversão foram conservadas, bem como as falas das 

entrevistas em respeito aos sujeitos. 

 A monografia está dividida em 4 Capítulos: Quem São os Batistas (?): 

Contribuições Imprescindíveis ao Estudo do Tema, “Adoradores de Demônios”: 

Intolerância Religiosa entre os Batistas, Tornar Negro o Evangelho: Teologia Negra 

entre os Batistas em Feira de Santana e “Conhecereis a Verdade e a Verdade Vos 

Libertará”: Da Consciência do Racismo à Construção de Identidades Negras entre os 

Batistas em Feira de Santana.  

 O Capítulo 1, Quem São os Batistas (?): Contribuições Imprescindíveis ao 

Estudo do Tema, realizamos uma introdução do protestantismo no Brasil e na Bahia, 

concentrando-se na introdução da Denominação Batista na Bahia e em Feira de Santana. 

Discutimos sobre as primeiras percepções e representações da sociedade tecidas pelos 

batistas que chegaram à Bahia e se instalaram no final do século XIX e perceber as 

permanências e rupturas destas leituras no final do século XX e inicio do XXI, 

principalmente em Feira de Santana. 



 22 

 No Capítulo 2, “Adoradores de Demônios”: Intolerância Religiosa entre os 

Batistas, através das fontes encontradas, e que nos deram suporte para análise, 

evidenciamos as representações construídas acerca da cultura afro-brasileira pelos 

batistas. Apresentando as representações demoníacas construídas e a intolerância 

religiosa batista às religiões afro diagnosticadas através das fontes: os jornais “O Jornal 

Batista e O Batista Baiano”, as cartas de conversão dos estudantes do seminário e  

entrevistas. 

 O Capítulo 3, Tornar Negro o Evangelho: Teologia Negra entre os Batistas em 

Feira de Santana, consistiu na discussão sobre a realização do I Encontro Batista 

Brasileiro sobre Racismo realizado pelo STBNe em 1999, a repercussão da disciplina 

Teologia Negra e o pensamento do reverendo batista americano Martin Luther King 

entre os batistas em Feira de Santana. Uma análise comparativa entre as diferentes 

vertentes da Teologia Negra: Negra Norte-americana, Africana e Negra Católica. 

 E o Capítulo 4, “Conhecereis a Verdade e a Verdade Vos Libertará”: Da 

Consciência do Racismo à Construção de Identidades Negras entre os Batistas em 

Feira de Santana discutiu através da História Oral, ou seja, a partir das vozes dos 

protagonistas desta trajetória sobre a construção de identidades negras em meio um 

universo religioso de liderança majoritariamente branca e hostil à cultura afro-brasileira.  
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CAPÍTULO 1 

QUEM SÃO OS BATISTAS?: 

CONTRIBUIÇÕES IMPRESCINDÍVEIS 

AO ESTUDO DO TEMA 
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QUEM SÃO OS BATISTAS (?): CONTRIBUIÇÕES 

IMPRESCINDÍVEIS AO ESTUDO DO TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste capítulo realizamos uma discussão sobre a inserção do protestantismo no 

Brasil e na Bahia, as articulações e conflitos dos primeiros missionários, mais 

especificamente dos batistas, com a sociedade brasileira nos séculos XIX e XX. 

Portanto, realizamos uma análise contextualizada da inserção da Denominação Batista 

no Brasil tentando perceber como esta se relacionou com a sociedade na qual se 

encontrava inserida historicamente, como foram construídas as suas representações e 

como estas conduziram as suas práticas.  

 Damos uma atenção especial à instalação do grupo na cidade de Feira de Santana, 

mais especificamente ao lócus de nossa discussão o STBNe e suas relações com a 

sociedade feirense no período de estudo (1964-2005). Para tanto, contamos com as 

contribuições de autores que se tornaram imprescindíveis ao desenvolvimento do 

trabalho para evidenciar como as práticas racistas dos batistas norte-americanos foram 

transplantadas de seu país de origem, os Estados Unidos. Por isso, a escolha da epígrafe 

para iniciar o presente capítulo.   

 A História do protestantismo no Brasil tem suas raízes ainda no período colonial 

do País nas ocupações francesa, no século XVI, e holandesa no século XVII. Estas 

ocupações não se caracterizavam como uma tentativa de realizar um trabalho 

missionário e proselitista no Brasil, mas a vinda desses europeus protestantes e sua 

instalação esporádica em território brasileiro coadunavam com os interesses 

mercantilistas e colonialistas dos seus países de origem, para além de possibilitar a fuga 

desses indivíduos das guerras religiosas que ocorriam na Europa. As lutas em torno da 

Reforma Protestante e da Contra-Reforma no continente europeu foram concomitantes 

com as lutas pelo controle econômico e político das “novas terras”, áreas com grande 

Os Estados Unidos estão colhendo o ódio e a vergonha semeados por gerações 

que condenaram ao analfabetismo, à desonestidade política e à exploração 

econômica a sua população negra. Hoje, transcorrido mais de um século desde a 

abolição da escravatura, descobrimos a herança de opressão e racismo em 

nossas cidades, erupção que aparece acompanhada da lava incandescente da 

amargura e da frustração que invade nossas ruas e avenidas. 

Martin Luther King 
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potencial para exploração de riquezas e desenvolvimento do comércio. 

 Os huguenotes franceses se instalaram na colônia na segunda metade do século 

XVI, mais especificamente no Rio de Janeiro em 1555, permanecendo por 

aproximadamente cinco anos não deixando marcas profundas no campo religioso 

brasileiro pela passagem efêmera do protestantismo francês no Brasil. Em decorrência 

de conflitos com colonos portugueses pela hegemonia local os franceses não 

permaneceram no território. Mendonça destaca como um dos motivos para não 

consolidação e estabilidade do protestantismo no período ao problema das comunidades 

francesas refletirem em “seu interior os conflitos teológicos da Reforma, principalmente 

no que se referia a eucaristia” (MENDONÇA e VELASQUEZ, 1990: p.25). Contudo, 

devemos considerar que o monopólio português nas terras coloniais se apresentou como 

o fator mais decisivo para a não estabilização dos primeiros protestantes no Brasil, no 

período colonial. 

 A presença do protestantismo reformado, de origem calvinista, ocorreu na colônia 

com a ocupação dos holandeses no período de 1630 a 1654 do Nordeste brasileiro. Os 

holandeses formaram uma colônia com sede em Pernambuco, liderados por Maurício de 

Nassau, na qual permaneceram por vinte e quatro anos em terras brasileiras. Diferente 

da presença francesa em solo brasileiro, os holandeses deixaram profundas marcas que 

ainda são objeto de estudo de historiadores e antropólogos. Esses protestantes, segundo 

Mendonça e Velasquez, assumiram a postura de tolerância religiosa, contudo, a ética 

protestante calvinista esbarrou nas instituições da sociedade colonial a exemplo da 

escravidão. Os autores afirmam que os holandeses empreenderam mudanças nas 

relações de trabalho escravistas “como a obrigatoriedade do descanso aos domingos e a 

proibição da separação de casais de escravos quando vendidos” (MENDONÇA e 

VELASQUEZ, 1990: p.26). 

 Convém ressaltar que no contexto histórico das ocupações holandesa e francesa, a 

Igreja Católica era hegemônica e oficial na colônia e que a presença protestante 

incomodou a igreja que reagiu através de seus sermões definindo as comunidades como 

“seitas” e seus adeptos como “hereges”, fruto dos conflitos entre reformados e católicos. 

Somente no século XIX os protestantes retornaram às terras brasileiras, inicialmente 

como protestantismo de imigração, com a abertura dos portos em 1808, após a vinda da 

família real portuguesa devido aos conflitos na Europa com a expansão napoleônica. 

Posteriormente como protestantismo missionário na segunda metade do século XIX. 
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 O protestantismo de imigração tinha como característica principal a assistência 

espiritual aos imigrantes ingleses, alemães e estadunidenses, e não objetivavam 

evangelizar ou pregar a palavra de Deus. Por sua vez, o protestantismo missionário se 

caracterizava pela preocupação de conquistar prosélitos e conversão de brasileiros.    

 Faz-se necessário explicar, antes de prosseguir com a discussão, o que estamos 

definindo como protestantismo de imigração e missionário. Segundo Silva (1998) o 

Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), que estuda o Protestantismo 

Brasileiro definiu como Protestantismo de Imigração: Anglicanos, Luteranos e 

Reformados; como Protestantismo Missionário: Batistas, Congregacionais, Episcopais, 

Metodistas e Presbiterianos; ainda existindo o Protestantismo Pentecostal: Assembléia 

de Deus e Cristã do Brasil; Pentecostais Autônomos: Casa da Benção, Deus é Amor, 

Evangelho Quadrangular, e os Pseudo-protestantes: Adventistas, Testemunha de Jeová e 

Mórmons dentre outros. Deste modo podemos afirmar que os nossos sujeitos de estudo, 

os batistas, fazem parte de um grupo denominacional protestante de missão, contudo, a 

análise da História dos Batistas no Brasil nos conduz a leitura de dois “movimentos” 

batistas. 

 O protestantismo de missão que chegou ao Brasil não veio da Europa tratava-se de 

um protestantismo transplantado dos Estados Unidos com raízes inglesas, mas, com 

especificidades não comuns às reformas ocorridas em solo europeu. Por isso, na 

comparação entre os grupos religiosos protestantes brasileiros e europeus encontramos 

mais diferenças que semelhanças. Para Mendonça e Velasquez esses protestantismos 

apresentam feições diferentes, visto que, os brasileiros trabalham, os adeptos são 

chamados de obreiros enquanto para os europeus “a religião tem outra finalidade, isto é, 

adorar a Deus” (MENDONÇA e VESLAQUEZ, 1990: p.17). 

 Discutindo um pouco mais sobre a inserção do protestantismo no Brasil é 

necessário evidenciar os fatores que propiciaram as primeiras missões protestantes no 

País. Segundo Léonard, “duas ordens de circunstâncias favoreceram grandemente a 

propaganda estrangeira: as disposições do Imperador e a necessidade que o Brasil tinha 

de imigrantes” (LÉONARD, 2002, p.53). Não podemos esquecer que no contexto da 

época, segunda metade do século XIX, foram realizados diversos incentivos por parte 

do governo para imigração de europeus. Analisando mais profundamente as disposições 

citadas pelo autor acerca da figura de D. Pedro II, imperador na época, devemos estar 

atentos ao contexto que se pretendia científico e civilizado. Para o imperador o 



 27 

catolicismo se contrapunha ao seu ideal. A imigração de europeus, já influenciados pela 

ciência e civilidade dos países protestantes possibilitaria a evolução cultural e 

intelectual brasileira. 

 Deste modo, os principais grupos protestantes que se inseriam no campo religioso 

com intenções missionárias no século XIX foram: os Congregacionais (1858, no Rio de 

Janeiro), Presbiterianos (1859, Rio de Janeiro), Metodistas (1836, uma primeira 

tentativa. E em 1886 definitiva no Rio de Janeiro), Batistas (1882, na Bahia) e 

Episcopais (1898, no Rio Grande do Sul). Os pentecostais somente marcaram sua 

presença em solo brasileiro no início do século XX.      

 

 

“... Nós .... os Batistas”: A História dos Batistas na Bahia 

 

 A escolha do subtítulo deve-se em evidenciar o individualismo ou exclusivismo 

denominacional dos batistas que perpassam as suas relações com a sociedade local. Esta 

expressão faz parte da tese de Teixeira que discute como o individualismo é uma 

tendência da doutrina batista não somente em relação à sociedade, mas também nas 

relações internas. 

 Três principais correntes têm sido apresentadas e debatidas sobre as origens dos 

batistas: a de relação antipedobatista, a da sucessão apostólica e a restituição separatista. 

Sobre a gênese do grupo não há um consenso, contudo, “pode-se afirmar que são 

provenientes do contexto da Reforma Protestante e que é impossível falar em batistas do 

século XVII sem vinculá-los a anabatistas do século XVI” (SILVA, 1998, p. 31).   

 A Denominação Batista Brasileira tem suas raízes nos Estados Unidos (EUA). Os 

primeiros batistas que chegaram ao Brasil não possuíam um caráter missionário, mas de 

imigração oriundos de um divisionismo ou cisma denominacional tão comum ao 

protestantismo. A Denominação Batista Norte-americana já se encontrava dividida em 

Convenção Batista do Norte dos EUA e Convenção Batista do Sul dos EUA desde 

1845. Segundo Silva (1998)  

 

em 1845, a Convenção se recusou a admitir missionários proprietários de 



 28 

escravos. Tal atitude provocou uma dissidência, pois as igrejas sulistas não 

admitindo tal decisão, organizaram-se em uma convenção separada das 

igrejas do norte. Formou-se assim a Convenção Batista do Sul com sede na 

Virgínia, a qual admitia trabalho escravo. (SILVA, 1998, p.49) 

  

 A Guerra de Secessão (1861-1865), entre o norte e o sul dos EUA, se tornou 

somente um dos motivos que proporcionou a vinda de batistas estadunidenses sulistas 

ao Brasil. Portanto, se configurou apenas como o ápice do divisionismo dos batistas 

segundo a sua postura diante da escravidão. Com a derrota da região sul do país, 

essencialmente escravocrata e racista, os norte-americanos sulistas se dirigiram ao 

Brasil tendo em vista o País na época oferecer condições favoráveis aos interesses 

econômicos desses agricultores americanos de manutenção da exploração da mão-de-

obra negra e escrava nas lavouras. Deste modo podemos concluir que  

 

a Guerra de Secessão, ocorrida entre 1861 e 1865, não se constituiu somente 

em uma luta fratricida em torno da escravidão, mas foi sobretudo a 

concretização das tensões entre um estilo de vida baseado na agricultura e 

uma civilização em franco processo de industrialização (SILVA,1998,p.49) 

  

 Teixeira (1975) afirma sobre o fato que o 

  

encontro de interesses entre o Brasil – onde se definia a crença de valor do 

imigrante branco como fator de progresso para o trabalho agrícola – e os 

sulistas norte-americanos, resultaria na vinda de pequeno número de 

imigrantes daquele país, atraídos por sedutoras promessas do Governo 

Imperial. Não podemos perder de vista que para esses sulistas 

inconformados, a característica agrário-escravista do Brasil convinham a sua 

manutenção dos privilégios perdidos e de reencontro com o trabalho escravo. 

(TEIXEIRA, 1975, p.33) 

 

 É importante também evidenciar para o desenvolvimento da discussão que um 

outro fator para a vinda dos primeiros batistas ao Brasil e formação da Denominação 

Batista Brasileira no período foi a intensificação das relações comerciais entre Brasil e 

EUA. Contudo, a “Inglaterra ainda ocupava o primeiro lugar no comércio exterior do 

Brasil, mas os EUA, ocupando o segundo lugar, continuava célere para conquistar a 

hegemonia na Primeira República” (SILVA, 1998: p.50). Mas, não podemos cometer 

reducionismos, um dos principais objetivos das missões na perspectiva protestante era 

cristianizar os povos pagãos, sendo alvo dos missionários americanos do sul, asiáticos e 
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africanos. O Brasil se inseria nos planos missionários, bem como toda a América Latina 

por ser na época predominante ou inteiramente católico. Vale ressaltar, que o 

movimento missionário de protestantes já acontecia desde a virada do século XIX com a 

expansão colonial do mundo anglo-saxônico desta forma, não se tratava de um 

fenômeno novo.     

 

 

Os Batistas na Bahia: “sal da terra e luz do mundo” 

 

 Os primeiros missionários batistas chegaram ao Brasil no final do século XIX. 

Foram os casais Zacharias Clay Taylor e Kate Stevens Crawford Taylor, e William 

Buck Bagby e Anne Luther Bagby enviados pela Junta de Missões de Richmond do Sul 

dos EUA. Inicialmente estiveram em São Paulo, na comunidade de Santa Bárbara onde 

tiveram contato com a língua portuguesa e conheceram o ex-padre Antonio Teixeira de 

Albuquerque, já convertido ao protestantismo, que acompanhou os casais de 

missionários norte-americanos no processo de evangelização e instalação da 

Denominação Batista no Brasil. A Bahia foi escolhida como o local para o 

estabelecimento definitivo do grupo religioso no País, fincando bases sólidas no ano de 

1882. Segundo, Teixeira (1975) a escolha da Bahia como sede do projeto de 

evangelização não foi algo aleatório, mas, extremamente pensado e refletido sobre as 

condições de necessidade de "salvação" de pecadores. 

 

escrevendo em 1882 para a Missão Americana de Richmond, William Bagby 

explica a escolha de Salvador para o início do trabalho missionário. Além de 

indicar as condições regionais favoráveis Bagby reconhecia que a 

inexistência de trabalho evangélico expressivo – havia então dois 

missionários presbiterianos dirigindo um pequeno número de crentes – fazia 

da Bahia uma área „mais necessitada‟ do que a província do Sul. 

(TEIXEIRA, 1975, p.36)  

 

 O fato do trabalho missionário batista ter sido iniciado na Bahia é recorrentemente 

lembrado na documentação da Denominação, bem como o trabalho e o esforço 

realizado pelos primeiros missionários que criaram as bases do grupo no País. Em O 

Jornal Batista do ano de 1966, de circulação nacional, foi registrada a importância do 
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trabalho dos missionários que instalaram as doutrinas batistas no Brasil: 

 

A êles devemos o início da obra batista no Brasil mas não apenas o início: as 

sólidas bases do trabalho batista. Aquêles pioneiros foram homens 

excepcionais e a êles devemos êsse alicerce sôbre qual nosso edifício se está 

erguendo. Mas não é pelo que devemos que esperamos muito dos batistas do 

sul: é porque existe lá naquelas igrejas muito daquela mentalidade 

solidamente evangélica que nos impressionou tanto nas figuras de homens 

como Bagby, os Taylor, Entezminger, Christie, Deter, Jackson, Shepard e 

tantos outros
7
. 

      

 É possível perceber neste trecho da notícia como estes missionários permanecem 

inspirando o modo de ser batista dos brasileiros ainda na segunda metade do século XX, 

sua identidade religiosa, seu comportamento e leitura de mundo. Na "nação mãe", os 

EUA, os batistas brasileiros encontram o verdadeiro e firme comportamento cristão a 

ser imitado. Demonstrando, ainda, certa subserviência dos batistas brasileiros e a tutela 

dos norte-americanos.   

 O contexto histórico da instalação da Denominação Batista no Brasil e na Bahia 

foi um período de transição, no qual o País passava por profundas transformações em 

sua conjuntura sócio-econômica com a Abolição da Escravatura em 1888 que instituiu a 

liberdade dos negros no Brasil. Mas, vale ressaltar que esta liberdade foi conquistada 

pela resistência de homens e mulheres negros/as que se rebelaram contra a opressão de 

uma elite branca e escravocrata e que a Lei Áurea somente documentou de forma 

"legal" as alforrias de uma pequena parte da população negra e escrava, visto que sua 

grande maioria já havia conquistado pela compra de alforrias, pela fuga e por inúmeras 

negociações a sua liberdade.  

 Em 1889 foi proclamada a República do Brasil atendendo a interesses políticos 

nascidos desde o período colonial, a exemplo das revoltas de caráter separatista na 

Bahia, Alfaiates, e Minas Gerais, Inconfidência Mineira. Após estes eventos, a abolição 

da escravatura e proclamação da República, desenhou-se no cenário social brasileiro a 

construção de um discurso que consolidasse a imagem do Brasil como nação, de modo a 

explicar as razões de seu atraso e projetar perspectivas futuras para a nação, no esforço 

de melhorar a imagem do País no exterior. Barreto afirma que estudos 

  

                                                 
7
 O Jornal Batista, 1966. Abril, p.03. 
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serviram como mecanismo de defesa da elite diante da realidade da mudança 

de conjuntura econômica e política que se encaminhava gradualmente para a 

abolição da escravidão, e conseqüentemente para a ascensão da cidadania do 

elemento servil, ameaçando pôr em perigo o projeto nacional de 

branqueamento ao tempo que servia de explicação da desigual e atrasada 

realidade social brasileira. (BARRETO, 2005, p.18) 

  

 A nova conjuntura econômica e política de pós-abolição da escravidão desenhou 

um cenário de crescente urbanização e redefinição do conceito de trabalho, ou seja, 

novas relações de trabalho que configuraram a idéia de que o “homem de bem” é o 

trabalhador, criando novos padrões para uma nova ordem social na qual permaneciam 

os mesmos mecanismos de dominação. Mas, esse “moderno” sistema não conseguiu 

incorporar toda oferta de mão-de-obra do período, muitos “sobreviviam sem se 

integrarem a tal „mercado‟ mantendo-se como ambulantes, vendedores do jogo do 

bicho, jogadores profissionais, mendigos e biscateiros” (CHALHOUB, 1986, p.37). A 

mão-de-obra imigrante privilegiada pela proteção oficial absorveu as melhores 

oportunidades de trabalho livre e independente, ficando o negro à margem do processo. 

(Ver: FERNANDES, 1978, p.18-19)  

 A “necessidade” de branqueamento da população brasileira estava intimamente 

ligada às idéias construídas por intelectuais da época adeptos de teorias como 

darwinismo social e degeneração que forjaram a imagem do negro como um indivíduo 

incapaz de "evoluir" cultural e socialmente. Entre esses estudiosos encontramos o 

médico legista Nina Rodrigues que pensou a condição do negro no Brasil no final do 

século XIX e início do XX e concluiu que a situação do negro era um problema de 

caráter biológico, uma degeneração.  

 Portanto, o cenário aqui encontrado pela Missão Batista que veio ao Brasil do sul 

dos EUA era etnocêntrico e escravista, propício para o desenvolvimento de seu projeto 

proselitista de evangelização. Essa realidade social encontrada no País pelos 

missionários norte-americanos foi um dos fatores que propiciaram a manutenção de seu 

posicionamento etnocêntrico. Segundo Silva, a discriminação racial se manifestava na 

própria liturgia batista. 

  

Além do hinário oficial, o Cantor Cristão, a hinódia batista era enriquecida 

com pequenos cânticos com letras e músicas simples e que normalmente 

cantava-se na Escola Dominical ou nas reuniões infanto-juvenis. (...) Um 

desses usado para evangelizar as crianças tinha a seguinte letra: Meu coração 
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era preto/mas Cristo aqui entrou/Com seu precioso sangue Jesus já me lavou 

(Música de domínio público entre os batistas) (SILVA, 2006, p.06).    

  

 Esta postura etnocêntrica, para além do contexto social brasileiro, devia-se ao fato 

da Denominação Batista Brasileira continuar "intimamente ligada ao controle e 

liderança dos missionários enviados pela Missão de Richmond e que em torno dessa 

liderança cresceriam conflitos internos que convergiriam para a grande Crise Radical 

dos anos 20". (TEIXEIRA, 1975, p.44) 

 O controle sulista também se manifestava financeiramente, visto serem os 

principais responsáveis pelo sustento financeiro do grupo no País. Segundo Silva a  

 

estabilidade do orçamento estava vinculada ao apoio direto ou indireto que 

lhe era dado pelos representantes da Missão. Retirado que foi esse apoio, 

aparece a realidade anteriormente mascarada. As contribuições dos membros 

não resultavam em segurança para a previsão orçamentária, exigindo a 

tomada de providências enérgicas para sua sistematização. (...) O auxílio da 

missão voltava-se principalmente para setores sob o seu  controle.(SILVA, 

1998: p. 188)  

 

 Ainda a autora afirma que 

 

a nova comunidade batista sustentava-se com as ofertas dos irmãos, doadas 

voluntariamente, e das ofertas de Richmond. A Igreja Batista do Texas 

também contribuía, e em junho de 1883, receberam um harmonium de 

presente. E em 1888, receberam 8:000$00 dos irmãos americanos, para a 

compra do templo"(SILVA, 1998: p. 58).  

  

 Deste modo podemos concluir que a contribuição da membrezia batista local não 

era suficiente para suprir as demandas das atividades de evangelização, sustento dos 

missionários e impressão da literatura religiosa utilizada na evangelização, bem como a 

compra do templo. O que proporcionava tanto o controle do capital simbólico quanto do 

capital financeiro pelos missionários que de forma etnocêntrica se instalaram na 

realidade brasileira.  

 

O etnocentrismo que permeou as relações entre os missionários e os fieis 

batistas, exerceu um papel importante na eclosão do cisma que originaria a 

Missão Batista Independente. Ao longo da documentação, os americanos se 

referiam sempre aos fieis baianos como nativos, além de considerá-los 
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sempre como despreparados para as tarefas eclesiásticas. (SILVA, 1998: p. 

62).  

 

 O cisma denominacional que gerou a Missão Batista Independente na Bahia será 

tratado posteriormente. Antes é necessário elucidar que entendemos etnocentrismo 

como a aversão da cultura do outro, a leitura das imagens construídas da cultura do 

outro perpassam a comparação com a sua própria, a qual na sua concepção é superior. 

 O etnocentrismo batista não se restringia às suas relações com a cultura de matriz 

africana, mas também ao catolicismo. É necessário ressaltar que no campo religioso 

brasileiro, em 1882, quando da instalação dos batistas, a Igreja Católica era oficial e 

hegemônica.  

  

A afirmativa de que o Brasil é um 'país católico' parece encontrar 

comprovação não apenas nos dados relativos à nossa história colonial, no 

exame da primeira Constituição do Brasil – a Carta de 1824 -, na 

permanência do catolicismo como elemento subjacente no sincretismo com 

religiões africanas, crenças indígenas e espiritismos, como também no exame 

geral de dados estatísticos brutos, a exemplo dos censos de 1872, 1890, 1900 

e 1920. Assim, em princípio, a maioria da população brasileira poderia ser 

chamada de 'católica'. (TEIXEIRA, 1975, p.51)  

  

 Os católicos também se tornaram alvo do objetivo proselitista dos missionários, 

mas não se configurou em nenhum momento da História dos Batistas no Brasil um 

trabalho fácil, ao contrário os católicos reagiram fortemente a presença protestante no 

Brasil na tentativa de se afirmarem como Igreja Oficial e hegemônica no Brasil.  

 

Embora acobertados pelo amparo legal de liberdade religiosa, os batistas 

enfrentaram sérias reações por parte da população. Analisando esse ângulo da 

questão, acreditamos que os dogmas e elementos da Igreja Católica, os temas 

abordados nas primeiras tentativas de propaganda pública, fossem uma das 

questões ligadas aos tipos de reação que então ocorreram. Mas acreditamos 

também que todo o ambiente anteriormente analisado, a dificuldade de 

manutenção da ordem pública, acrescido o fato de ser o protestante de 

maneira geral olhado com preconceito, tido como herege, afinal um ser fora 

do normal, tenham sido elementos significativos para a compreensão do 

assunto. Cobertura legal, policial, foi encontrada pelos batistas. (TEIXEIRA, 

1975, p.72) 

 

 Essas atitudes não foram suficientes para frear as intenções proselitistas e de 

conversão dos batistas que iniciaram um intenso processo de evangelização através do 
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uso da literatura religiosa.  

 

A Bíblia foi o primeiro tipo de literatura religiosa utilizada como veículo de 

propaganda, considerando principalmente os fundamentos doutrinários da 

denominação, que tem a Bíblia como única regra de fé e ordem. (...) Apesar 

de toda a reserva e razões apontadas pela Igreja Oficial a respeito da 

permissão de leitura da Bíblia por qualquer crente, da resistência as 'Bíblias 

protestantes', do alto índice de analfabetismo, mais visível nas áreas rurais do 

Brasil, é certo de que alguma forma esse tipo de propaganda meio 

assistemática alcançou algum resultado. (TEIXEIRA, 1975, p. 58-59) 

 

 Sobre o poder da Bíblia na formação de comunidades protestantes Léonard cita 

em seu estudo diversos exemplos deste fato, como somente através do livro, a Bíblia, 

sem a interferência de missionários o protestantismo se inseriu em comunidades 

predominantemente católicas.  

 

Estas comunidades de crentes espontaneamente criadas viviam e se 

desenvolviam muitas vezes alheias aos cuidados de um pastor residente, e 

pelo simples zelo de seus membros. (...) Algumas destas Igrejas, observa 

Crabtree, experimentaram dificuldades por haverem sido „organizadas 

prematuramente, como crentes neófitos e sem preparação necessária para a 

direção dos trabalhos‟ (LÉONARD, 2002, p.98 e 99).    

  

 Podemos perceber que somente a introdução do texto bíblico, em um contexto 

religioso predominantemente católico, que não tinha como característica o livre exame 

da Bíblia, se configurou como um cenário rico para as intenções proselitistas haja vista 

que na doutrina batista todos os membros são obreiros e pregadores. 

 Entre a literatura citada por Teixeira que demonstra como se apresentavam 

conflituosas as relações entre batistas e católicos estavam: “Três razões porque deixei a 

Igreja de Roma” e “História dos Batistas no Brasil”. Um material que pelos títulos 

podemos considerar polêmicos e que não objetivavam em nenhum momento camuflar a 

disputa religiosa entre batistas e católicos, ao contrário criticavam diretamente a 

doutrina católica.  

 Pensando sobre o cenário de analfabetismo uma das formas utilizadas para 

confrontar a hegemonia religiosa católica entre os brasileiros pelos batistas foi a 

educação. O analfabetismo tornou-se um problema ao desenvolvimento do projeto 

proselitista por isso, imediatamente os batistas construíram escolas e colégios.  
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O Jornal Batista e o Batista Baiano registraram com freqüência a existência 

dessas escolas que funcionavam ao lado do templo, ou em suas dependências, 

sob as expensas, da respectiva igreja que cobrava uma pequena taxa de 

matrícula dos que podiam pagar, dispensando aqueles alunos que não tinham 

condição financeira de fazê-lo. (SILVA, 1998, p.207)  

 

 O protestantismo atraiu no início do século XX negros e mulatos, pois, a 

alfabetização proporcionada pelos grupos religiosos protestantes, sendo a "religião do 

livro, impunha o aprendizado da leitura, e esta por sua vez, acarretava uma massa rural e 

analfabeta, a constituição de uma nova elite" (BASTIDE, 1971, p.506). É importante 

ressaltar sobre este fato que como hoje, no início do século XXI, a maioria da população 

de classe baixa e exposta ao analfabetismo é negra. À medida que a população negra 

aspirava igualdade com a população branca no período pós-abolição, a instrução foi 

vista como um instrumento disponível para alcançar seu objetivo de ascensão social. 

Isto posto, o interesse pela educação repercutiu de forma favorável como mecanismo de 

conversão ao protestantismo, articulando ensino religioso e ensino formal. De modo 

intrínseco, as Denominações protestantes promoveram o acesso ao último, estando este, 

diretamente ligado ao primeiro. "Dessa forma, não seria possível adotar o sistema 

educativo protestante sem assumir, em seu bojo, o sistema educativo religioso por ele 

propugnado" (BARBOSA, 1988, p.56). 

 Como exemplo dessas adesões podemos citar o fato registrado da alforria de um 

escravo pela Primeira Igreja Batista do Brasil, na Bahia, na tese de Silva. Segundo a 

autora, este evento “foi relatado com muito ufanismo, pois o homem havia sido proibido 

de freqüentar a Igreja pelo seu senhor” (SILVA, 1998, p.170). 

 Convém ressaltar que de alguma forma, sem o interesse de resolver os problemas 

das condições sociais da população negra, os batistas baianos contribuíram para o 

acesso de homens e mulheres negros/as a educação formal. Segundo Bastide,  

 

a própria entrada do negro em qualquer das suas denominações [protestantes] 

já aparece aos seus olhos uma ascensão. Uma ascensão cultural, pois é a 

religião do livro, portanto dos alfabetizados, e a religião dos Estados Unidos, 

portanto, de uma potência internacional superior. (BASTIDE, 1971, p. 514)  

  

 Deste modo o novo adepto iniciaria o que é definido como conversão. Teixeira 

afirma que  
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a conversão significa explicitamente opção. Ao aceitar a doutrina batista, o 

convertido compromete-se automaticamente em abandonar sua religião 

anterior. Em segundo lugar, levando-se em conta a atitude conservadora da 

população quanto a religião tradicional, levando-se em conta as novas 

categorias de comportamento que deveriam ser adotadas pelo novo crente; 

levando-se em conta, finalmente, que muitas dessas novas atitudes 

comportamentais implicariam em alterações sensíveis na vida individual, é 

possível compreender as limitações que se impõem à aceitação da tese das 

“conversões em massa”.(TEIXEIRA, 1975, p.213) 

 

 Assim, os sacerdotes, ou seja, a liderança batista da época exigia dos seus novos 

convertidos a distinção no comportamento em sociedade, a moralidade e a honestidade 

eram princípios do comportamento do verdadeiro "crente" que deveria ser submisso às 

autoridades eclesiásticas e políticas desde que não ferisse o princípio doutrinário batista. 

Weber afirma sobre a obediência dos protestantes as autoridades seculares deve-se aos 

mesmos entenderem que o “único modo de vida aceitável por Deus não era superar a 

moralidade mundana pelo ascetismo monástico, mas unicamente o cumprimento das 

obrigações impostas aos indivíduos pela sua posição no mundo” (WEBER, 2000, p.65). 

Contudo a regra principal a qual o indivíduo convertido deve praticar é a negação da sua 

vida anterior, principalmente a religião. 

 A conversão, segundo Rubem Alves, “é um processo psicosocial que se 

caracteriza pela desestruturação de esquemas de significação, seguido da adoção de um 

outro, estruturalmente distinto do primeiro” (ALVES, 1979, p. 58). Portanto, a 

conversão ao protestantismo cria outros mecanismos de leitura e inteligibilidade da 

realidade religiosa e social. O indivíduo convertido ou em processo de conversão pois, 

esta pode se dar de forma imediata ou processualmente, se enxerga e deseja ser 

identificado como um indivíduo maduro espiritualmente. A conversão é uma prática do 

mundo protestante que difere do catolicismo no qual não são utilizadas as práticas de 

convicção e arrependimento do pecado, certeza do perdão e mudança de comportamento 

que tornam o indivíduo mais convicto das “verdades” religiosas. William James afirma 

que o “que provoca tais mudanças é o modo com que se altera a excitação emocional. 

As coisas que hoje são quentes e vitais para nós serão frias amanhã”. Essas mudanças 

fazem com “que as idéias religiosas, anteriormente periféricas em sua consciência, 

assumem agora um lugar central, e que metas religiosas formam o centro habitual da 

sua energia” (JAMES, 1995, p. 129-130). 

 O protestante deve adotar um comportamento condizente com a sua “nova vida”, 
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caso não o fizer o/a membro/a do grupo religioso será exortado/a, podendo ser punido/a. 

Sobre o tratamento dado aos indivíduos que burlaram ou não seguiram o 

comportamento exigido pela membrezia batista Teixeira afirma que, no final do século 

XIX e início do XX, eram realizadas punições a todos aqueles que não deixassem as 

práticas religiosas anteriores, a autora cita o exemplo registrado nas atas de uma 

membra que assim foi caracterizada: “seu estado é de depravação porque o gosto della 

agora é somente o santo de azeite de dendê, da caxaça e candomblé" (TEIXEIRA, 1975, 

p.228). Neste trecho podemos perceber como eram construídas as representações acerca 

da cultura de matriz africana, mais especificamente sobre a religiosidade afro-brasileira 

no final do século XIX e início do século XX entre os batistas. 

 

 

"Uma alternativa Nacional" 

 

 Anteriormente discutimos sobre as divergências culturais entre os primeiros 

missionários estadunidenses sulistas e os brasileiros que geravam conflitos internos no 

grupo e principalmente, acerca do controle financeiro e doutrinário da Denominação por 

parte dos missionários norte-americanos. Estes conflitos proporcionaram o primeiro 

cisma da Denominação Batista em território brasileiro, esta dissidência originou a Igreja 

Batista Independente do Garcia, mais especificamente a Missão Batista Independente. 

“As desavenças provinham basicamente da forma como os missionários geriam os 

recursos financeiros e da liderança autoritária que os mesmos exerciam” (SILVA, 1982, 

p.101). 

 Analisando as relações internas de poder Silva compara as relações entre 

brasileiros e norte-americanos sulistas com a relação entre “colonizado e colonizadores” 

no período colonial ressalvando todas as distâncias, de modo a não cometer 

anacronismos. O que é evidenciado pela autora ao longo de seu estudo sobre esse cisma 

é a postura de superioridade, expressão concreta do etnocentrismo batista, que os 

missionários possuíam diante dos brasileiros, legitimada e difundida como explicação 

para o desenvolvimento político e econômico dos Estados Unidos, um país 

hegemonicamente protestante. Por isso, eram difundidas entre os missionários as idéias 

de realizarem o papel de salvadores como “representantes dessa raça „predestinada‟ os 



 38 

americanos sentiam-se compelidos a expandir ao máximo as suas fronteiras culturais e 

difundir entre os „bárbaros‟ e „pagãos‟ a mais elevada civilização e o mais cristalino 

cristianismo” (SILVA, 1982, p.113). 

 Este pensamento foi fortemente introjetado dentro do grupo batista que não 

desejava dialogar com elementos da cultura e política brasileira, tão pouco refletir sobre 

a realidade da sociedade na qual estavam inseridos, o que provavelmente dificultou a 

difusão da mensagem de “salvação”. Antes condenavam a cultura local, afirmando ser 

supersticiosa, diabólica e inferior. Fazia parte mais intensamente do discurso protestante 

as frases: “Meu Reino não é deste mundo” e “Nós não somos desse mundo”. Até o 

início da década de 80, do século XX, percebemos esta postura nos batistas de não 

discutir e intervir nas questões políticas brasileiras. Pereira afirma ter encontrado na 

documentação batista reportagens chamando a atenção dos membros do grupo a não 

discutirem 

 

temas da política, nem qualquer pronunciamento e manifestação eclesiástica 

de natureza política, pois isso constituiria transgressão ao principio de 

separação entre Igreja e o Estado. A igreja também não pode se vincular à 

organizações, partidos, movimentos políticos ou regime de governo, tão 

pouco permitir a penetração de político-partidário no ambiente eclesiástico. 

(PEREIRA, 2008, p.50)  

 

 A autoridade e dominação dos missionários sobre as comunidades batistas 

brasileiras era favorecida pela dependência financeira norte-americana, bem como a 

doutrina excludente batista que não dialogava com a cultura local, antes se posicionava 

de forma etnocêntrica e no que se refere a religiosidade de matriz africana se mostrou 

extremamente intolerante, ocasionaram o descontentamento de parte do grupo religioso 

da congregação da Primeira Igreja Batista do Bahia. Segundo Silva, o financiamento da 

Primeira Igreja Batista pelos americanos tornou-se em vários momentos ponto de 

discussão entre os missionários americanos e batistas brasileiros, além do etnocentrismo 

muito presente nos conflitos. A postura dos líderes missionários norte-americanos e a 

não participação dos brasileiros em cargos de liderança, uma característica que se 

repetia a nível nacional, também se tornaram agravantes do clima tenso no qual se 

encontrava o grupo. Segundo Silva, “os missionários norte-americanos na tarefa de 

evangelização dos brasileiros, não souberam ou não quiseram distinguir a mensagem 

universal do cristianismo, da roupagem cultural norte-americana”. (SILVA, 1982, 
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p.135)  

 Mesmo possuindo uma membrezia predominantemente negra, devido ao caráter 

do catolicismo da época constituído em sua maioria pela classe dominante, de tal modo 

que a aceitação do protestantismo tornou-se mais eficiente entre as classes menos 

privilegiadas, a Denominação não se preocupou com os problemas da sociedade local e 

intensamente veiculava a sua doutrina à cultura anglo-saxônica, fato explicado pela 

ingerência econômica dos EUA na Denominação Batista Brasileira. Assim, em 1910 um 

grupo de tendência nacionalista construiu um setor batista nacional, brasileiro e sem 

ingerência estrangeira. 

 Este novo grupo religioso composto predominantemente de negros e operários no 

seu início passou por vários problemas financeiros até a sua consolidação enquanto 

nova denominação, para além dos conflitos com a Primeira Igreja Batista e a Junta de 

Richmond. Se considerarmos que as dificuldades financeiras da Missão Batista 

Independente retratavam a condição social da sua membrezia podemos afirmar que 

eram indivíduos das camadas mais baixas da sociedade baiana que compunham a 

congregação. Fato reafirmado ao analisarmos o discurso do grupo relatado em suas atas 

de reunião segundo o trabalho de Silva: 

 

(...) e separar-mo-nos pelo facto de sentir-mo-nos injuriados e opprimidos nas 

nossas consciências, para organizar-mo-nos em egreja
8
. 

(...) aquelles meios necessários para lhe assegurar um trabalho evangélico 

puramente nacional, sem tutela senão a de Christo
9
.   

.... Operário! Bendito os operários, órgãos do progresso, da grandeza e da 

prosperidade do povo!
10

 

  

 Inicialmente podemos perceber que se tratava de um grupo religioso consciente da 

sua condição de classe, e de reivindicação nacionalista, em consenso com as exigências 

da época do protesto negro que exigia que o negro fosse reconhecido como parte do 

povo brasileiro. Assim, entendemos como a classe “um fenômeno histórico que unifica 

uma série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, tanto na matéria 

da experiência como na consciência” (THOMPSON, 1987, p. 09) possibilita a 

afirmação de uma identidade de operário, brasileiro e negro em uma sociedade 

                                                 
8
  Extraído de SILVA,1982, p. 146. 

9
 Idem, p. 150 

10
 Idem, p.221. 
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excludente. Naquele contexto, início do século XX, já emergiam ecos de etnicidade 

negra entre o grupo dissidente que se afirmava brasileiro, negro e batista, contrariando 

as imposições de uma doutrina batista norte-americana, etnocêntrica e excludente. 

Chartier afirma que o 

 

trabalho de classificação e delimitação que produz as configurações 

intelectuais múltiplas, através das quais a realidade é contraditoriamente 

construída pelos diferentes grupos; as práticas que visam a fazer reconhecer 

uma identidade social significa simbolicamente um estatuto e uma posição; 

por  fim as formas institucionalizadas e objectivadas  graças as quais 

„representantes‟ (instancias coletivas ou pessoas singulares) marcam de 

forma visível e perpetuada a existência do grupo, da classe ou da 

comunidade. (CHARTIER, 1990, p. 23) 

 

 

Os Batistas em Feira de Santana: Marcas do Protestantismo 

 

 A cidade de Feira de Santana tem suas raízes históricas diretamente ligadas ao 

comércio de gado, atividade proporcionada pela sua localização geográfica 

intermediária, entre o litoral e sertão baiano. Segundo Freitas, "as suas vantagens 

locacionais fazem com que a cidade funcione como um entreposto comercial, ocorrendo 

uma rápida expansão do comércio que, com o advento do rodoviarismo, favorece o 

contato com outras regiões" (FREITAS, 1998, p.86). No início do século XX com o 

crescimento da feira, o qual definiu e deu origem ao seu nome – antes era conhecida 

como Santana dos Olhos D‟Água – foram construídas as primeiras estradas propícias ao 

fluxo de transporte de veículos, anteriormente eram muito precárias tornando as viagens 

extremamente longas e cansativas. 

Contudo, os benefícios da localização da cidade não foram percebidos em seu 

desenvolvimento econômico e projeção política no Estado antes da década de 70. 

Segundo Cruz, a  

 

predominância de relações mercantis, imprimindo característica marcante 

desde sua origem, não significou acumulação de capitais em escala suficiente 

para determinar grandes avanços econômicos, pelo menos até que a ação 

deliberada do Estado tornasse o município uma opção favorável para 

investimentos de maior envergadura. (CRUZ, 1999, p.201) 
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 Portanto, o desenvolvimento econômico da cidade foi obtido a partir de interesses 

políticos e comerciais que reafirmaram a posição estratégica da cidade, como eixo de 

interligação entre a capital do estado, Salvador, e o Recôncavo. 

 Sobre a presença protestante em Feira de Santana Poppino afirma que uma 

 

atividade protestante mais séria teve início em 1935, quando se estabeleceu 

na cidade uma igreja evangélica. Vieram, depois, outras missões, e em 1950, 

instalaram-se no município duas igrejas batistas, uma Presbiteriana, duas de 

pentecostes e uma congregação Adventista (POPPINO, 1968, p.282).  

 

 Contudo, os estudos realizados por pesquisadores e bolsistas do Centro de 

Pesquisa da Religião têm comprovado o quão errôneas são estas informações acerca da 

instalação destas denominações. Os pentecostais por exemplo se organizaram em Igreja 

no final da década de 1930. 

 A proximidade com a cidade de Salvador, cenário da inserção do protestantismo 

missionário, colaborou para que, ainda, no final do século XIX, mais especificamente 

em 1889, o protestantismo começasse a marcar a sua presença no campo religioso 

feirense com uma missão presbiteriana. Mas, o protestantismo somente fincou as suas 

raízes em Feira de Santana através do trabalho do casal de missionários neozelandeses 

congregacionais, Roderick e Isobel Gillanders, os quais em 1937 fundaram a primeira 

comunidade protestante em solo feirense, denominada de Igreja Evangélica Unida, hoje 

conhecida como Igreja Batista Fundamentalista
11

.  

 A Denominação Batista chegou ao município no início da década de 40, com uma 

caravana de evangelistas vindos de Salvador, capital do estado e local de início do 

trabalho missionário do grupo religioso, liderados pelo pastor Ebenezer Cavalcante. 

Logo a sua chegada foi organizada pelos missionários e pastores da região a primeira 

congregação batista da cidade, sob a responsabilidade da Congregação Batista de 

Nazaré das Farinhas. A primeira Igreja Batista de Feira de Santana foi fundada em 1947 

no centro da cidade, onde permanece até hoje. 

 No cenário da instalação da Denominação na cidade, Poppino afirma que quase 

todo o município constituía-se de católicos, para os quais os símbolos de fé permeavam 

o cotidiano. Os membros do clero católico ocupavam uma posição distinta na 
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 Segundo o livro de Isobel Gillanders: A História Inacabada, 1990. 
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sociedade, enquanto os adeptos dos cultos africanos, negros e mulatos, constituíam as 

classes inferiores. Neste cenário o protestantismo se insere, tendo uma forte e grande 

expansão no município, conquistando adeptos. Este vertiginoso crescimento tanto do 

protestantismo quanto de Feira de Santana foi registrado em O Jornal Batista de 1964: 

 

Chegar a Feira de Santana, na Bahia, após doze anos de ausência, é motivo 

de surprêsa. (...) A obra evangélica, por outro lado, não estagnou e ali se 

encontram, atualmente, quatro igrejas batistas que lutam para pregar e viver o 

evangelho em meio a tanto progresso material e, consequentemente, tanto 

pecado
12

.  

         

 Sobre as condições histórico-estruturais do município no período de estudo, 1964-

2005, há que se ressaltar a implantação do Centro Industrial do Subaé (CIS), que no 

início dos anos 70 tentou sobrepor as atividades comerciais em Feira de Santana, 

mediante incentivos governamentais. Sobre o fato Cruz afirma que  

 

No momento de sua fundação, o CIS contava com cartas de opção firmadas 

por 30 empresas para instalação naquela localidade, inclusive com 11 

projetos em fase de análise ou aprovados pela SUDENE. Vale frisar que tais 

projetos destinavam-se a indústrias de maior porte do que as até então 

predominantes do município, causando expectativas favoráveis ao ambiente 

econômico local. (CRUZ, 1999, p.209) 

  

Deste modo, a implantação do CIS provocou um forte poder de atração 

populacional, contudo, o complexo industrial não ofereceu condições para absorção da 

grande quantidade de mão-de-obra disponível, local e imigrante. A  

 

implantação do CIS contribuiu fundamentalmente para projetar a cidade ao 

nível regional e nacional, influenciando a urbanização de Feira de Santana, 

mesmo estando a História da cidade centrada basicamente no setor comercial. 

(FREITAS, 1998, p. 166) 

  

 Assim, conseguimos compreender o forte crescimento populacional na década de 

70 e sua desaceleração nos anos posteriores a sua implantação, um fenômeno que não 

pode ser somente explicado pelo controle de natalidade e métodos contraceptivos de 

programas de governo intensificado nos anos 80.  

                                                 
12

 O Jornal Batista, 1964. Novembro, p.01.  
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 Outro grande marco da presença denominacional batista em Feira de Santana foi a 

fundação em 1960 do Instituto Bíblico Batista do Nordeste (IBBN). A escolha do 

município para a fundação da instituição deveu-se a localização privilegiada com o 

entroncamento rodoviário e pelo visível desenvolvimento econômico e político que a 

cidade assumia no cenário estadual.  A compra do terreno para a instalação da 

instituição foi financiada pelos batistas da “nação mãe” do grupo religioso segundo, o 

jornal O Batista Baiano de 1983 sobre o IBBN: “Pela providência de Deus e a 

cooperação financeira da Junta de Richmond E.E.U.U., a missão adquiriu em outubro 

de 1958, uma propriedade bem localizada em Feira de Santana, Estado da Bahia, com 

uma área de 26 hectares” 
13

.     

 É importante evidenciar na notícia a participação efetiva da Junta de Richmond na 

fundação do IBBN, o qual permaneceu sobre o controle da Junta de Missões do Sul dos 

Estados Unidos desde a sua fundação, em 1960, até o ano de 1998. No ano de 1988 a 

instituição tornou-se Seminário Teológico Batista do Nordeste oferecendo além de 

cursos de nível médio, também cursos a nível de 3º grau, para a formação de pastores, 

educadoras religiosas e musicistas.  

 O STBNe foi fundado pela necessidade de haver um centro formador de 

missionários, pastores, evangelistas e educadores religiosos que propiciasse a expansão 

da Denominação no interior da região. O município de Feira de Santana pela sua 

localização oferecia condições para os projetos expansionistas e proselitistas do grupo 

batista.    

 Pensando mais um pouco sobre o controle estadunidense sulista vale ressaltar que 

a escolha do reitor do STBNe sempre esteve a cargo da Junta de Richmond que enviava 

missionários para assumir os cargos, inclusive de professores, portanto a administração 

do Seminário estava sempre a cargo dos norte-americanos. Desde a sua fundação, em 

1960, até o ano de 1971 o missionário Robert Elthon Jonhson permaneceu como reitor. 

No mesmo ano assumiu outro missionário norte-americano sulista, também enviado 

pela Junta de Richmond, Newell Mack Shults que permaneceu no cargo até 1998. 

Revelam-se assim os mecanismos de controle da Junta Norte-Americana Sulista sobre a 

instituição, a qual também até 1998 era a principal provedora financeira do Seminário.   
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 O Batista Baiano, 1983. Abril, p.01. 
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O STBNe torna-se “brasileiro”?  

 

Um dos objetivos deste estudo é tentar compreender como são construídas as 

representações e as identidades batistas no âmbito do STBNe. Segundo Trabuco, há um 

convívio intenso destes indivíduos – estudantes, professores e funcionários – que falam 

a linguagem do protestantismo e através do estudo racionalizado a doutrina batista é 

sustentada e reproduzida. Convém ressaltar que a doutrina conduz as percepções, 

leituras e representações do social da membrezia batista por isso, fez-se necessário 

compreender o contexto da instituição no período estudado, como foram construídas as 

relações dentro do Seminário e que mudanças significativas ocorreram no período de 

1964 a 2005. 

 Discutimos, anteriormente, sobre os sujeitos que assumiram a liderança do 

STBNe, ou seja, os missionários estadunidenses sulistas que permaneceram na direção 

da instituição, desde a sua fundação em 1960 até o ano de 1998. No jornal O Batista 

Baiano de junho de 1998 encontramos o seguinte registro: 

 

 

 

Depois de 33 anos de relevantes serviços prestados a Convenção Batista 

Baiana, o pastor Newell Mack Shults está se preparando para retornar ao 

Estados Unidos, segundo informou o presidente da CBBa, pastor Sóstenes 

Borges de Souza. O pastor Shults atualmente é reitor do STBNe, cargo que 

Foto: Juciane 

O Batista Baiano, 1998. Junho, p. 05. 
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estará deixando em dezembro deste ano.
14

 

    

 Encontramos uma série de reportagens que apresentavam o processo de saída do 

antigo reitor do Seminário, um norte-americano e branco, como podemos perceber na 

imagem, o pastor Shults e sua esposa Audrey Shults. A sua saída devia-se 

provavelmente a sua idade avançada e pelos 28 anos de serviço dedicados à comunidade 

batista baiana, especialmente a feirense. Não era a primeira vez que a direção da 

instituição passava por uma transição, a efervescência da discussão que chegou a ser 

exposta nos jornais denominacionais estava no fato de que seria escolhido para assumir 

o cargo o primeiro reitor brasileiro do STBNe. Naquele momento era um fato comum 

nos seminários batistas brasileiros, que por uma mudança da política americana, a 

Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos retirava seus missionários do Brasil, 

juntamente com o financiamento dos recursos das instituições
15

.  

 A mesma reportagem informa que a Coordenadoria de Educação Ministerial 

(CEM), que tinha como relator o pastor Sóstenes Borges realizaria a escolha em agosto 

daquele mesmo ano. Como requisitos para assumir o cargo a notícia aponta as seguintes 

características do novo reitor: “vida espiritual e moral ilibada; convicções batistas e 

envolvimento denominacional; comprovada docência teológica; preferencialmente, 

deve ter título de doutorado. Comprovada competência administrativa” 
16

, entre outros 

pontos relevantes como “ajustamento familiar”. Foram aceitas indicações até o dia 15 

de julho daquele ano, 1998. Através destes extratos podemos perceber como os 

requisitos para assumir o cargo foram excludentes. Sabemos que a doutrina batista é 

rígida no que se refere ao comportamento em sociedade, como a moral mas, a palavra 

“preferencialmente” já indica que haveria um predileção se algum candidato possuísse o 

título, restringindo a possibilidade  de irmãos batistas com baixo nível de escolaridade 

ao cargo. Não estamos tecendo uma crítica ao reitor escolhido, somente estamos 

analisando o processo de sua escolha, no qual concluímos que dificilmente teríamos um 

irmão pertencente a uma das classes mais baixas da população brasileira, com tão 

baixos níveis de escolarização.  

 Em agosto de 1998 foi divulgado no jornal O Batista Baiano a aprovação pelo 
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 O Batista Baiano, 1998. Junho, p. 05. 
15

 Segundo entrevista realizada com o pastor Ágabo Borges de Sousa em 11 de março de 2008. Ágabo é 

doutor na área de Teologia.  
16

 O Batista Baiano, 1998. Junho, p. 05. 
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Conselho da CBBa a indicação do pastor Ágabo Borges de Sousa, ressaltando que o 

mesmo estava dentro dos requisitos necessários para o cargo tanto morais, teológicos e 

acadêmicos: 

 

(...) tem a desenvoltura necessária quando está nos círculos acadêmicos mais 

conceituados, tendo os seus diplomas de mestrado e doutorado na Alemanha 

já reconhecidos pela Universidade Federal de Pernambuco, o que o capacita 

para ser reitor de qualquer universidade do Brasil.
17

 

 

 Sobre a sua escolha o então novo reitor do Seminário Ágabo Borges de Sousa não 

nos relatou mais detalhes, sobre o fato afirmou que 

  

Na verdade, eu fui indicado pro Seminário em 98. Então fui convidado para 

uma entrevista. Por uma série de questões, mas, que não me envolviam, pois, 

estava residindo em Recife. A discussão da minha entrada não me compete 

descrever. Foi feito então o convite, este convite foi discutido e aceito. E 

assumi no dia 04 de janeiro de 1999 a direção, aqui, do seminário como o 

primeiro reitor brasileiro na história do Seminário. 
18

 

  

 O entrevistado não acrescentou mais informações além das que já possuíamos a 

partir da documentação, os jornais informaram na época que a cerimônia foi realizada 

no auditório do STBNe presidida pela nova presidente da CBBa, Antonia Lima. No 

momento das discussões em torno da escolha do novo reitor o presidente era Sóstenes 

Borges Souza, irmão sanguíneo de Ágabo Borges. 

 Ágabo Borges de Souza é um membro ativo da Denominação Batista. Nasceu em 

uma família cristã que participava das lideranças do grupo. É brasileiro, mas de 

formação teológica predominantemente européia, mais especificamente alemã. 

Passando muitos anos fora do País e consequentemente dos conflitos e problemas 

sociais da realidade brasileira e baiana. No seu retorno ao Brasil passou pelo Seminário 

Teológico Batista do Norte em Pernambuco. Estado que apresenta em relação a Bahia 

mais diferenças do que semelhanças no que se refere as questões étnicas.  

 Diante do que foi apresentado sobre a mudança da direção do Seminário Batista é 

importante evidenciar dois fatos: pela primeira vez em sua história a instituição não 
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 O Batista Baiano, 1998. Agosto, p. 10. 
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 Entrevista realizada com o pastor Ágabo Borges de Sousa em 11 de março de 2008. 
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teria a gerência norte-americana e, portanto passou a se sustentar financeiramente com 

recursos nacionais da Denominação Batista Brasileira e Baiana, e com as mensalidades 

dos alunos, mudando a conjuntura econômica da instituição. O pastor Ágabo nos 

informou, na entrevista que em muitas das transições realizadas entre a Junta de 

Richmond e os seminários brasileiros houveram conflitos e que muitas reitorias 

retornaram às mãos norte-americanas, ainda, no primeiro ano para ajustes
19

. O STBNe 

desde o ano de 1998 até hoje, contrariamente não voltou a ter a participação norte-

americana na gerência, embora viva em constantes dificuldades financeiras.  

Tentamos responder no decorrer do trabalho as indagações acerca das mudanças 

ocorridas na instituição com a liderança brasileira no principal centro formador de 

pastores, missionários e evangelistas batistas e também de outras denominações da 

Bahia e do nordeste.  

É preciso evidenciar para uma melhor compreensão do estudo a escolha do 

STBNe como eixo central da discussão. Trabuco evidencia esta importância em seu 

trabalho através do extrato de uma entrevista, presente em um informativo da 76ª 

Assembléia da Convenção Batista Baiana de 1999, realizada com a Srª. Audrey Minor 

Shults, esposa do último reitor norte-americano da instituição que diz: 

 

Somos agradecidos a Deus porque as portas foram abertas neste local para a 

construção desta instituição no ano de 1960, com o propósito de preparar 

obreiros para trabalhar na Seara do Senhor. Daqui saíram os líderes do futuro 

e servos do Senhor. (...) É gratificante saber que ex-alunos estão servindo ao 

Senhor nas igrejas e nos campos missionários. O STBNe é uma luz na Bahia 

e no Nordeste
20

.        

 

  Estas palavras da Srª. Audrey são bastante significativas. Não devemos somente 

considerar a função que estes indivíduos exercem em suas congregações mas, também e 

principalmente, o poder que estes futuros líderes da Denominação exercem no grupo. Já 

discutimos sobre a autonomia e liberdade de exame do texto bíblico pelos batistas, 

contudo, tem que ser evidenciado que mesmo existindo essa independência ela é 

relativa, relativa ao poder que os líderes exercem na comunidade haja vista que estes 

são vistos pelo restante do grupo como os especialistas religiosos. Segundo Bourdieu 

estes são 
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 Extraído de Trabuco, p.31. 
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socialmente reconhecidos como os detentores exclusivos da competência 

específica necessária à produção ou à reprodução de um „corpus‟ 

deliberadamente organizado de conhecimentos secretos (e portanto raros), a 

constituição de um campo religioso acompanha a desapropriação objetiva 

daqueles que dele são excluídos e que se transformam por esta razão em 

leigos (ou profanos, no duplo sentido do termo) destituídos do capital 

religioso (enquanto trabalho simbólico acumulado) e reconhecendo a 

legitimidade desta desapropriação pelo simples fato de que a desconhecem 

enquanto tal (BOURDIEU, 1971, p. 39).          

 

 Portanto, a relação do pastor, evangelista, missionário e educador com a 

congregação é de especialistas religiosos e leigos. Mesmo que a interpretação do leigo 

seja diversa da visão do especialista predominará, certamente, entre o grupo a leitura do 

especialista pois, este é reconhecido intelectual e espiritualmente como a voz de uma 

verdade absoluta. Deste modo, a relevância de estudar as relações no STBNe é perceber 

como o discurso, que chega as comunidades batistas é construído e reelaborado 

institucionalmente.   
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“ADORADORES DE DEMÔNIOS”: INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 

ENTRE OS BATISTAS 

 

 

 

 

 

 

 A epígrafe citada é de Martin Luther King, um dos sujeitos de nosso estudo. Esta 

frase foi escrita dias após o início do boicote aos ônibus na cidade de Montegomery em 

1955, Estados Unidos – fato que será discutido mais amplamente no terceiro capítulo. 

Neste capítulo realizamos uma discussão a partir das fontes encontradas sobre as 

representações construídas acerca da cultura afro-brasileira pelos batistas.  

 Este trabalho se configurou como uma oportunidade de tecer como o racismo 

doutrinário batista se manifestava em intolerância religiosa às religiões de matriz 

africana. Discutir sobre racismo entre os batistas é um terreno extremamente delicado e 

assume um caráter peculiar pelo âmbito no qual se desenvolve estas questões sócio-

raciais. Em tese este espaço deveria ter como característica a humanização do indivíduo, 

não a violência deste.  

 O racismo é um problema de ordem estrutural e conjuntural na sociedade 

brasileira há muitos séculos. Entendendo que as comunidades religiosas não estão 

alheias a realidade e as influências externas da sociedade foi importante tentar perceber 

como a discriminação étnico-racial se desvela neste espaço. É compreender as 

comunidades religiosas como uma extensão da sociedade.  

 Analisando mais profundamente o contexto geográfico de nossa discussão, o 

município de Feira de Santana, não podemos esquecer que ela está localizada no estado 

de segunda maior população negra do País. Este que, ainda, se alicerça sob o mito da 

democracia racial, por mais que vários intelectuais de diversas áreas do conhecimento 

tentem desconstruir através de seus estudos a igualdade de oportunidades entre os 

descendentes de negros, brancos e índios no Brasil. Uma igualdade que homogeneíza a 

diferença e mascara os conflitos étnicos e raciais. Estes conflitos se refletem nas 

“Quando o oprimido aceita de bom grado sua opressão, 

contribui para que o opressor justifique seus atos”. 

Martin Luther King 
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condições sociais e econômicas de negros e negras. Ainda, no Brasil, a população negra 

constitui as classes mais baixas da sociedade. 

 

Nas classes mais baixas, esse mito popular coexiste com a minimização da 

diferença de cor nas práticas sociais, com momentos de intimidade extra-

racial e com a criação de estratégias individuais destinadas a reduzir a 

desvantagem racial. Isso fica particularmente óbvio em certas áreas, como a 

vida familiar e o lazer. Infelizmente, em algumas situações, essas estratégias 

individuais associam-se a tentativas problemáticas de manipular a aparência 

física negra no cotidiano (a exemplo de alisar o cabelo) que se baseiam no 

pressuposto de que existe, na sociedade brasileira, uma incompatibilidade 

básica entre ser negro e ter prestígio social (SANSONE, 2004, p. 11). 

  

 A cidade de Feira de Santana não é um contexto diferente desta realidade 

apresentada. As questões do racismo e discriminação racial perpassam diferentes 

espaços: ruas, congregações e escolas, etc. Uma comprovação desta afirmativa é o 

trabalho de Rosângela Souza da Silva, Racismo e Discriminação Racial no Cotidiano 

Escolar: Dizeres e Fazeres de uma Escola Pública de Nível Médio em Feira de 

Santana – Bahia. Nesta dissertação a autora desenvolve um estudo de caso sobre o 

Instituto de Educação Gastão Guimarães (IEGG). Este estabelecimento de ensino tem 

mais de 70 anos de existência e foi responsável pela formação de diversos indivíduos 

tanto da cidade de Feira de Santana e seus distritos, como de municípios circunvizinhos. 

 O seu estudo foi realizado a partir de entrevistas com professores/as e alunos/as 

nos anos de 2003 e 2004 e nos permite obter uma amostra do cenário de desigualdade 

social e discriminação racial escamoteado na sociedade feirense. Segundo a autora, a 

clientela discente da instituição, no período de seu estudo, era de 95% de negros e 5% 

de brancos. A maioria dos estudantes eram “oriundos das classes médias baixas e uma 

parcela significativa advindas das camadas pobres de Feira de Santana e dos distritos 

vizinhos” (SILVA, 2005, p. 16).    

 Neste cenário Silva (2005) evidenciou práticas racistas entre alunos, professores, 

coordenação e direção. Uma das críticas tecidas pela autora, e que nos chamou a 

atenção, foi sobre a folclorização do candomblé. Esta é uma realidade do ensino 

brasileiro que precisou da regulamentação da lei 10.639/2003 que estabeleceu a 

obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira para inserir estes temas 

nas discussões em sala, não apenas nas datas comemorativas como a Abolição da 

Escravatura (13 de maio), o Folclore (22 de agosto) e Consciência Negra (20 de 



 52 

novembro). Outro ponto foi o relato de uma professora, identificada pelas siglas A. B., 

que foi solicitada pela coordenação pedagógica para realizar discussões acerca do dia 20 

de novembro e foi reprimida pela coordenadora ao apresentar uma música que seria 

trabalhada nas atividades. Tratava-se, segundo a autora, de uma letra de música de 

autoria de um feirense chamada Tambores da Paz. A coordenadora advertiu a professora 

dessa forma: “(...) eu não quero isso não, isso é coisa do demônio (...)”
21

. Ainda, a 

autora, relata que a coordenadora era evangélica. Uma demonstração de como o 

discurso evangélico racista, etnocêntrico, intolerante e preconceituoso transpõe as 

paredes dos templos e discriminam indivíduos no ambiente escolar. Da mesma forma 

que esta frase foi dita a uma integrante do corpo docente poderia ser dito em sala de 

aula e ser reproduzido por diversos estudantes. Não podemos esquecer do poder que o 

educador assume como referencial para diversos estudantes.       

 

 

Um Estudo das Representações... 

 

Inicialmente é importante relembrarmos alguns elementos levantados pelo nosso 

aporte bibliográfico. Teixeira em seu estudo, Nós os Batistas... Um estudo da História 

das Mentalidades, tece algumas considerações acerca da identidade batista, muito 

importantes ao nosso trabalho. A autora afirma que o individualismo perpassa o 

pensamento protestante, e o reflexo do pensamento individualista influe na interpretação 

religiosa de seus adeptos. Ainda, é assegurado por Teixeira, que uma das conseqüências 

desta interpretação ou exame é a busca pela salvação individual. Portanto, cada “homem 

constitui um mundo particular e assim orienta suas relações com o sagrado” 

(TEIXEIRA, 1983, p. 97).  

O que queremos destacar que esta individualidade interpretativa do texto bíblico 

pelo grupo batista “propõe algumas diferenças em relação a outros grupos protestantes” 

(TEIXEIRA, 1983, p. 97), e principalmente em sua relação com outros grupos 

religiosos como será possível perceber no decorrer da discussão deste capítulo.  
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 Extraído de Silva, 2005, p. 100. O grifo foi da autora. 
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 Também é necessário evidenciar a contribuição que a tese de Elizete da Silva nos 

proporcionou com o seu capítulo “Imagens da Sociedade e da Cultura”. Nesse a autora 

discute os posicionamentos e atitudes da Denominação Batista frente à escravidão e ao 

comércio escravista, bem como o problema da discriminação racial que se apresentava 

velado, no seu período de estudo (1880-1930), no seio da comunidade batista. Não 

obstante, praticamente a totalidade das denominações protestantes no Brasil terem 

alcançado a nacionalização, o seu trabalho evidenciou a permanência de valores de 

cultura norte-americana na doutrina local no início do século XX. Silva afirma que: 

 

O silêncio da cor na documentação dos batistas e o quase silêncio entre os 

independentes também era uma forma de apagar as raízes africanas em uma 

comunidade predominantemente negra, mas que passava por um processo de 

conversão, ou desafricanização, que considerava pecaminosas e errôneas 

todas as manifestações culturais de origem africana. Se converter „é mudar de 

discurso e de prática‟, os membros da Igreja Batista deveriam esquecer as 

suas origens étnicas africanas, as velhas práticas e assumirem o novo discurso 

do evangelho anglo-saxônico pregado pelos missionários norte-americanos e 

absorverem novas atitudes civilizadas, compatíveis com o corpus doutrinário 

que estava sendo ensinado (SILVA, 1998, p.179).          

 

 Consideramos a permanência deste silêncio como o escamoteamento da diferença 

e o não respeito à cultura negra presente no contexto da análise de Silva, um legado 

pernicioso dos missionários estadunidenses sulistas. Tentamos em nossa análise 

perceber as rupturas e permanências dessas práticas, através do estudo das 

representações no período de 1964-2005 em Feira de Santana. 

 Os jornais denominacionais foram extremamente ricos para o desenvolvimento do 

trabalho acerca das representações dos batistas sobre a cultura afro-brasileira, bem como 

das representações do grupo sobre outros grupos religiosos como católicos e espíritas. 

 Fazendo uma análise da visão do negro e de sua cultura entre os batistas também 

nos interessou a questão de como estes se pronunciavam acerca da escravidão e a 

libertação dos escravos e conseqüente inserção do negro no pós-abolição sob o mito da 

democracia racial no Brasil, forjado no início do século XX? Sobre o posicionamento 

dos batistas no século XIX diante do contexto escravocrata no Brasil Silva afirma:  

 

os batistas norte-americanos tiveram duas atitudes frente à escravidão: os 

primeiros colonos batistas eram favoráveis e foram proprietários de escravos. 

Os missionários e os batistas brasileiros em geral, após a abolição, em 1888, 



 54 

condenaram o escravismo como incompatível com a fé cristã (SILVA, 1998, 

p. 169). 

 

 Assim, tentamos perceber a postura dos batistas na segunda metade do século XX. 

Foram encontrados dois registros interessantíssimos na documentação analisada no 

STBNe. Na capa de O Jornal Batista de 14 de maio de 1967 encontramos o registro do 

seguinte artigo: O Ministério como Abolicionismo. Esta reportagem foi a transcrição do 

discurso do professor Paulo Wailley da Silva por ocasião de uma formatura realizada no 

dia 29 de Novembro de 1966 no Seminário Teológico Batista do Norte, em Recife. 

Através do texto podemos perceber como o autor fez uma explanação eloqüente e 

incisiva sobre a trajetória vivida pelos negros escravizados no Brasil e a concretização 

de sua libertação comparando com passagens bíblicas, destacando momentos nos quais 

alguns apóstolos discordam e se posicionaram contra a escravidão. Contudo, o texto 

peca por não evidenciar a resistência individual e coletiva dos negros mas, o que 

pretendemos salientar é a crítica tecida ao posicionamento batista acerca da escravidão 

no Brasil através do seguinte extrato: 

 

Não se pode ocultar a verdade de que tanto a Igreja Católica como os 

protestantes fizeram alguma contribuição em prol da abolição da escravatura. 

Foi, todavia, uma contribuição tardia e de certo modo inexpressiva. A triste 

realidade é que os abolicionistas não encontraram o apoio necessário e 

merecido da parte dos poderes religioso.
22

 

    

 Mas, não podemos também perder de vista como a crítica ganha um tom mais 

ameno com relação as contribuições do grupo batista com a escravidão pois, o autor 

destaca que não foi tão expressiva pela recente chegada dos batistas no Brasil, no 

contexto escravocrata do País. É importante evidenciar que os batistas não tiveram em 

nenhum momento o desejo de romper com tal realidade, ao contrário usufruíram 

econômica e religiosamente. Outro registro no jornal data de 13 de maio de 1973. Neste 

foi realizada a narrativa das vidas e experiências das “infelizes criaturas”, assim 

definidas pelo autor, sem maiores críticas ou posicionamento do grupo, totalmente 

descompromissada em entrar em questões sobre a realidade da população negra.  

 Estes foram os registros encontrados acerca do posicionamento dos batistas sobre 

a escravidão e que evidenciaram como os batistas se encontravam avessos a realidade 

                                                 
22

 O Jornal Batista. Nº 20, 1967, p. 01. 
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brasileira, na qual se inseriram, principalmente sobre a realidade dos/as negros/as, no 

período das referidas reportagens, não tocando no âmbito eclesiástico em temáticas 

sobre racismo e discriminação no Brasil.  

 Pereira também registra o posicionamento dos batistas acerca dos desdobramentos 

da escravidão em seu trabalho, A História de um Silêncio: Um Estudo de Caso sobre 

questões da Negritude em uma Comunidade Batista da Periferia da Cidade de São 

Paulo. Baseada na reportagem de O Jornal Batista de 1988: Os Batistas no Contexto 

Escravocrata Brasileiro, no qual são exaltados nomes de indivíduos negros que deram a 

sua contribuição à denominação. Mas, nos questionamos sobre quais as contribuições 

dos batistas para romper com a violência étnica sofrida por negros/as no País? 

 O contexto histórico das reportagens foi de extrema efervescência e dinamismo 

para a luta dos Negros no Brasil e no mundo. No início do século XX emergiu no 

cenário político a Frente Negra Brasileira (FNB), uma organização dita étnica, mas, cuja 

filiação era baseada nos critérios de cor. A questão da cultura negra não era uma 

preocupação do movimento na época, mas afirmar o negro como brasileiro, “renegando 

as tradições culturais afro-brasileiras, responsabilizadas pelos estereótipos que 

marcavam os negros”(GUIMARÃES, 2002, p. 87). Nos anos 70 fatores externos como 

a descolonização do continente africano, bem como a luta pelos direitos civis dos negros 

norte -americanos influenciaram decisivamente a realidade brasileira. Em 1979 foi 

fundado o Movimento Negro Unificado (MNU) que diferentemente dos anteriores era 

influenciado pelo afro-centrismo e pan-africanismo
23

 não defendendo o nacionalismo 

negro, mas, o radicalismo racial, pensamento amplamente divulgado nos anos 80 e 

muito presente no discurso afrocentricidade étnico-negro.  

 Contrariamente às questões das reivindicações dos movimentos negros de seu 

tempo os batistas desvalorizavam e minimizavam elementos da cultura afro, como se 

revela na documentação. Em O Jornal Batista de 1964, encontramos o seguinte registro: 

“Da macumba para Cristo – Impressionante história de uma „dona de terreiro‟ que 

durante 23 anos serviu ao Poder das Trevas” 
24

. 

   

                                                 
23

 Hernandez define o pan-africanismo como “um movimento político-ideológico centrado na noção de 

raça, noção que se torna primordial para unir aqueles que a despeito de suas especificidades históricas são 

assemelhados por sua origem humana e negra” (HERNANDEZ, 2005, p.138). 
24

 O Jornal Batista. Nº. 02, p. 03,1964.  
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 Foi um informe publicitário do jornal sobre uma nova edição da revista Juventude 

Batista, a qual não conseguimos ter acesso apesar da insistência junto a editora 

responsável. Esta reportagem aparece novamente em outra edição, dada a importância e 

comemoração do grupo da conversão da mais nova irmã, “D. Otília”, que livrou-se das 

garras do mal. Ao longo da narrativa será possível perceber como a dualidade entre o 

bem e o mal perpassava o discurso batista. 

 O que se torna relevante evidenciar é que através do extrato fica possível perceber 

como a negação da antiga prática religiosa era importante entre o grupo, uma 

característica própria da identidade protestante. Portanto, o indivíduo que realiza o ato 

de confessar “Jesus como único Salvador da sua vida” criava um novo sistema ou 

esquema de significação que funcionava como mecanismo de leitura e representação da 

realidade.    

 O registro de conversões de indivíduos as doutrinas batistas foram noticiados pelo 

O Jornal Batista, sempre com muita comemoração. Em 1969 Editorial e Tópicos, coluna 

do jornal destinada a relatar as opiniões dos articulistas, trouxe a seguinte reportagem 

em: Do “Terreiro” para a Igreja, em 1969. Neste foi narrada a história de Adelaide – o 

O Jornal Batista. Nº 02, p. 

03,1964.  

Foto: Juciane  
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articulista relatou que o nome se tratava de um pseudônimo com o fim de não causar 

constrangimentos.  

 Adelaide era uma mulher de origem portuguesa que tinha uma doença a qual não 

se sabia definir. Aconselhada por vizinhas começou a freqüentar ativamente um terreiro, 

no começou a receber entidades. Quando as recebia fumava e bebia muita cachaça, 

coisas que segundo o autor não suportava. O articulista relata que ela sentia-se oprimida 

e com necessidade de libertar-se da macumba e do diabo, quando encontrou uma Bíblia 

e visitou uma Igreja Batista – antes tinha visitado uma assembléia pentecostal, mas 

havia se incomodado com a gritaria. Sobre esta reportagem nos chamou a atenção o fato 

da demonização da religião afro e a comparação feita entre a assembléia pentecostal e o 

terreiro percebida neste trecho ao relatar a visita de Adelaide a referida comunidade 

pentecostal: “Eu saí da macumba, como é que posso entrar neste lugar?”
25

. Adelaide e o 

articulista demonstraram-se totalmente avessos às manifestações religiosas do grupo 

protestante, pela expressividade religiosa vibrante. Para eles tais expressões são 

semelhantes às manifestações dos rituais africanos, portanto não condiziam com o 

verdadeiro comportamento cristão, traduzindo o individualismo da identidade batista 

que define toda a diferença como estranhamento. 

 A terceira notícia a ser destacada é a reportagem de título: Religião do Povo do 

ano de 1969 encontrada no mesmo jornal, O Jornal Batista. Desta vez o articulista 

definiu a macumba como a religião do povo no Brasil, de forma irônica e pejorativa, na 

forma como foram empregadas as palavras no texto o autor deixa transparecer seu 

preconceito. Justifica inicialmente que é uma religião do povo pela alta penetração 

popular. Deve-se questionar: O cristianismo protestante é uma expressão religiosa 

exclusiva das elites?  

 O autor, em nenhum momento, no texto “poda” as sua interpretações demoníacas 

acerca dos cultos de origem afro, afirmando sempre o caráter diabólico dessas religiões 

como podemos perceber no seguinte extrato: 

 

Mas, agora, ouvindo o testemunho de ex-macumbeiros, sentimos melhor o 

quanto há de diabólico nessa religião e sentimos, também, que é preciso fazer 

alguma coisa mais séria e mais definida para que maior número se liberte 

dêsse engôdo e milhares de outros deixem de cair nêle.
26

   

                                                 
25 O Jornal Batista. 25/05/1969. Nº. 21, p.03. 
26

 O Jornal Batista. 06/07/1969. Nº. 27, p.03 



 58 

 A intolerância religiosa batista era explícita. Desqualificava abertamente as 

religiões de origem afro, candomblé ou umbanda, definindo-as como culto fetichista. 

Bourdieu em Gênese e Estrutura do Campo Religioso discute sobre as relações entre o 

sagrado e o profano, e como a magia ou feitiçaria foi usada para denotar o caráter de 

inferioridade que as práticas e crenças assumem nas estruturas de força simbólica 

quando esta assume a posição de dominada. 

 

Os cultos afro-brasileiros, por serem religiões de transe, de sacrifício animal 

e de cultos aos espíritos (portanto, distanciados do modelo oficial de 

religiosidade dominante em nossa sociedade), têm sido associados a certos 

estereótipos como “magia negra”..., superstições de gente ignorante, práticas 

diabólicas, etc. alguns desses atributos foram, inclusive, reforçados pelos 

primeiros estudiosos do assunto que, influenciados pelo pensamento 

evolucionista do século passado (cujo modelo de religião “superior” era o 

monoteísmo cristão), viam as religiões de transe como formas “primitivas‟ ou 

“atrasadas” de culto.  (SILVA, 2005, p. 13) 

 

  Vale ressaltar que no contexto da reportagem estava em vigor a lei n.3.097/72 - 

que vigeu até o ano de 1976 - que estabelecia que os terreiros ou “templos” de religião 

de matriz africana deveriam ser cadastrados em Delegacias de Polícia, traduzindo o 

sentimento de intolerância religiosa acerca dos cultos afro da sociedade da época.  

 Outro ponto há ser evidenciado no texto foram os ataques dirigidos ao catolicismo 

que para o autor não tinha forças para conter a macumba haja vista que os “santos 

católicos têm seu correspondente na macumba e os macumbeiros se dizem católicos” 
27

.  

 Após dois anos encontramos novos registros. No jornal de 1972, o redator iniciou 

o seu texto, A Macumba Cresce, relatando a humilhação que os batistas brasileiros 

sofreram com a visita de um irmão natural de Angola à cidade do Rio de Janeiro, a 

“civilizadíssima capital da Guanabara” segundo o autor. Durante seu passeio o batista 

angolano encontrou velas acesas, azeite de dendê e farofa amarela e fez a seguinte 

afirmativa: “Nós, lá na África, já não acreditamos mas nessas coisas”. O autor se 

mostrou indignado com o cenário da cidade – em vários de seus cruzamentos de rua era 

possível encontrar despachos – permeada pelas manifestações religiosas de 

candomblecistas e umbandistas. Além de demonstrar a aversão dos batistas às práticas 

de culto de matriz africana o autor, ainda na reportagem, atacou violentamente católicos 

e ecumênicos: 

                                                 
27

 Idem. 
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Temos, pois, neste país de maioria católica, a religião fetichista, trazida da 

África pelos escravos africanos, vai ganhando cada vez mais terreno e 

estabelecendo uma união cada vez mais apertada com o próprio culto católico 

numa das mais impressionantes formas conhecidas de sincretismo religioso. 

O catolicismo brasileiro se mostra impotente para impedir que seus adeptos 

acendam uma vela a Deus e a outra ao Diabo, isto é, assistindo as missas, 

mais freqüentando, com muito mais fé, os “terreiros”. 

(...) 

Entretanto, enquanto isso acontece, alguns ecumenistas ficam a fazer sua 

propaganda de união das Igrejas, esquecendo da missão suprema que um dia 

receberam, pregar o evangelho para a salvação dos pecadores.
28

           

 

 

 

 

 São pontos relevantes do texto acima citado: a manifestação do discurso batista da 

díade Bem X Mal e a sua propensão histórica de não diálogo com outras formas de 

religiosidade. Ao afirmar que os católicos, dentro de um sincretismo religioso
29

, 

prestam cultos a Deus, o bem, e ao Diabo, o mal manifestado nos cultos afro. Deste 

modo demonizando e diminuindo o valor da forma de adoração das religiões de matriz 

                                                 
28

 Jornal Batista, 1972. Nº. 35, p.03. 
29

 Convém ressaltar que não concordamos com a aplicação do conceito sincretismo religioso. Contudo, 

estamos fazendo a análise do discurso no contexto de sua elaboração.  

Foto: Juciane 

Jornal Batista. 

1972, Nº35, p.03. 
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africana. Para além de fazer críticas e coagir qualquer membro do grupo religioso a 

tecer algum diálogo tanto com o catolicismo, o “cristianismo deformado”, como aos 

“adoradores do mal”, candomblecistas e umbandistas. Outra forma de desqualificar as 

religiões afro foi denominá-las de fetichistas, isto é, que faziam feitiços. 

 Outra notícia: O abominável culto umbandista
30

, de 1973 encontrada nos jornais 

denominacionais e que nos possibilitou observar como as representações foram 

construídas e como o discurso institucional do grupo, as reportagens dos jornais, 

recorrentemente tornavam as religiões de matriz africana alvo de reportagens, no geral 

desqualificadoras, no período de estudo. Nessa o articulista, Nilson Dirmázio, ataca 

especificamente os cultos umbandistas os qualificando como idólatras e abomináveis, 

afirmando de forma assertiva que o Diabo se faz presente nos terreiros de umbanda. 

Convém ressaltar que a idolatria no imaginário cristão se configura como um grave 

pecado, uma ofensa ao único e verdadeiro Deus. A adoração somente deve ser prestada 

a Ele.     

 Segundo Vagner Silva, os ataques dirigidos às religiões afro-brasileiras por grupos 

protestantes decorrem da disputa por adeptos e o  

 

conseqüente crescimento das denominações que arregimentam um número 

cada vez maior de „soldados de Jesus‟ e, do ponto de vista do sistema 

simbólico, o papel que as entidades afro-brasileiras e suas práticas 

desempenham na estrutura ritual dessas igrejas como afirmação de uma 

cosmologia maniqueísta (SILVA, 2007, p. 10).    

  

 Em seu estudo, o autor especifica que os principais ataques às religiões afro-

brasileiras são dirigidos por denominações neopentecostais, especialmente da Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD), mas, o que buscamos evidenciar neste trabalho é 

que uma denominação histórica como os batistas, já praticavam atitudes de intolerância 

religiosa muito antes da explosão neopentecostal. Perceber os fundamentos religiosos 

das suas atitudes que demonizam os cultos afro também faz parte da discussão. 

 

As igrejas protestantes históricas, algumas das quais engajadas em 

organizações ecumênicas, de modo geral não se mostram empenhadas em 

demonizar os cultos afro-brasileiros. Isso não significa que tal demonização 

não ocorra eventualmente, aqui e acolá. Se não ocorresse, seria muito difícil 

                                                 
30 O Jornal Batista, 1973. Nº 16, p.05 
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explicar afinal de contas, o motivo pela qual a maioria dos seus adeptos 

considera as religiões afro-brasileiras demoníacas. (MARIANO, 2007: p. 

133) 

  

 Concordamos com o autor acima citado, Mariano, sobre a postura de comunidades 

protestantes ecumênicas que não praticam atos de violência e demonização da 

religiosidade afro, contudo não concordamos com a generalização feita pelo autor que 

trata tais práticas como eventuais entre as “igrejas protestantes históricas”. Os trabalhos 

de Teixeira e de Silva, que fizeram uma análise desde a instalação da Denominação 

Batista, no final do século XIX e início do XX, já evidenciavam a recorrente 

demonização da cultura afro na documentação. E através do presente estudo foi possível 

perceber a permanência de tais práticas. 

 Em entrevista concedida a autora a senhora Doralice Barbosa Freitas, membra da 

Primeira Igreja Batista de Feira de Santana a quarenta e três anos, nos relatou quando 

perguntada sobre a conversão de adeptos de outras religiões no seio da congregação o 

ato de confissão – confessar diante da congregação Jesus Cristo como único Salvador de 

sua Vida – de uma irmã chamada Irani que na época era uma das mães de santo na 

cidade. 

 

Nós temos mesmo uma senhora a irmã Irani, ela ... ela fazia parte de 

umbanda....eu não sei bem definir a diferença de candomblé para umbanda 

.... eu sei que ela fazia trabalhos (...) ela foi convidada a ir a nossa Igreja por 

uma das irmãs, muitas vezes ela foi convidada mas, nunca ia e disse que o 

espírito disse se ela fosse ia fazer ela se envergonhar. Nesse dia ela foi e lá 

ele... A entidade baixou né? e ela gritava de uma coisa que parecia que 

estremecia a terra. Eu só me lembro que o pastor Jackson Brener que estava 

lá nessa época ele chegou de junto dela e falou baixinho alguma coisa e 

imediatamente o espírito saiu, orou com ela assim
31

. 

  

A entrevista comprovou que o ato de exorcismo de demônios não é uma prática 

isolada da IURD, contrariamente a alguns estudos os batistas de comunidades históricas 

tradicionais – estamos falando de uma das comunidades batistas mais tradicionais da 

cidade – também realizavam o ato de exorcismo, ou seja, a expulsão de espíritos, neste 

caso na visão dos batistas demônios. Portanto, o grande empenho do grupo em 
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 Entrevista concedida em 26/07/08. Neste trecho a entrevistada não conseguiu se lembrar da data do fato 

relatado. A senhora Doralice nasceu no Evangelho, dona de casa e membra ativa da Primeira Igreja 

Batista de Feira de Santana.  
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demonstrar sua aversão e satanização, e que muitas vezes foi realizada de forma 

explícita.  

A documentação foi extremamente rica em evidenciar como a dualidade entre o 

bem e mal permanece enraizada, no período de 1964-2005, no discurso protestante 

exigindo a aversão a outras religiões que não coadunam com a idéia de um Deus único e 

cristão a partir da leitura do texto bíblico. Por sua vez, a identidade batista impõe ou 

conduz a representação das religiões afro-brasileiras como o mal a ser negado e 

combatido. A doutrina permanece assentada no argumento “de que grande parte dos 

males deste mundo pode ser atribuída à presença do demônio, que geralmente é 

associado aos deuses de outras denominações religiosas” (SILVA, 2007, p.10). Esta 

dualidade está tão presente que são vários os registros encontrados. Este extrato é do 

jornal O Batista Baiano de 1968:  

 

Felizmente, o caminho para o ecumenismo, no meio batista tendo sido 

interceptado, não de todo, mas, em geral. Os batistas são cristocêntricos, 

defendendo o princípio, genuinamente batista, de obediência à vontade de 

Cristo, revelada nas Escrituras. (...) A união que Cristo quer é identidade no 

padrão moral, ético e espiritual, e não a massa uniforme com caracteres tão 

avêssos
32

.          

 

A reportagem trata de uma discussão travada acerca do diálogo inter-religioso 

entre protestantes e católicos, nos quais os presbiterianos tornam-se alvo dos batistas 

pela sua aproximação à grupos católicos. A doutrina batista foi extremamente marcada 

pelo caráter pietista e fundamentalista, não permitindo a transgressão da orientação 

bíblica construída pelos líderes do grupo, que condenava o diálogo com outras culturas, 

justificando as suas atitudes como o verdadeiro cristianismo. Os grupos religiosos 

ecumênicos também se tornaram alvo da imprensa batista em O Jornal Batista de 1971 

foi publicada na coluna Editorial e Tópicos a notícia: Ofensiva Ecumenista e Avanço 

Umbandista. Trata-se de uma relato de uma cerimônia religiosa ecumênica realizada em 

uma Igreja Batista do Rio de Janeiro teve como uma das atividades da IV Semana de 

Oração pela Unidade Cristã proposta pelo Centro de Ecumenismo do Rio de Janeiro. O 

autor se mostrou extremamente indignado por ter encontrado na relação dos pregadores 

de mensagens ecumênicas dois pastores batistas – os quais o autor frisa não estarem 

pastoreando naquele momento – além de serem encontrados na lista pastores metodistas 
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e presbiterianos. Durante todo o texto o articulista atacou católicos e ecumênicos, 

afirmando a falta de compromisso cristão em meio ao crescimento da umbanda na 

cidade do Rio de Janeiro. Salientando os perigos da abertura de diálogo entre 

protestantes e católicos, pois estes, segundo o autor, vivem um sincretismo religioso 

incomum. Este extrato sintetiza toda a revolta e indignação do redator: 

 

Para assinalar que o maior país católico do mundo é também o maior país 

umbandista do mundo. Para lembrar que o catolicismo não conseguiu 

dominar a religião feiticista. Para recordar que os umbandistas via de regra 

são católicos e vice-versa. Para frisar que êsse é um dos mais impressionantes 

exemplos de sincretismo religioso de que há na História. Para acentuar que 

catolicismo-macumbeiro não é cristianismo. Para dizer que católico-

macumbeiro não é cristão. E para, mais uma vez, dizer o seguinte: só o 

Evangelho puro, sem mistura, sem compromissos, pode levar o homem 

pecador a Cristo, permitindo-lhe vencer o pecado, o vício, a superstição. (...) 

Que os batistas ecumenistas pensem na inconveniência de certos 

comprometimentos. Que pensem no perigo de levar as ovelhas por caminhos 

que podem desembocar num “terreiro” ...
33

     

     

 Essas palavras traduzem toda aversão batista às relações ecumênicas, uma crítica a 

todo diálogo inter-religioso entre cristianismo puro defendido pelos batistas em sua 

superioridade e rigor com os ensinamentos bíblicos que não conduzem ou permitem 

qualquer aproximação com o cristianismo deformado católico pelo “sincretismo 

religioso”, bem como as religiões afro que escravizam indivíduos ao pecado da idolatria 

e feitiçaria, segundo as fontes.   

 Segundo Silva e Teixeira, os ataques à Igreja Católica estiveram presentes desde a 

inserção dos batistas no País, no discurso dos missionários e nas atitudes proselitistas. 

Silva denomina a visão dos batistas acerca dos católicos como um “anticatolicismo 

sectarizado”. A reportagem Catolicismo e Macumba de 1976 traduz muito bem a visão 

dos batistas acerca do catolicismo: 

 

(...) o catolicismo romano com suas imagens, suas medalhas, seus bentinhos, 

seus atos mágicos é uma forma de feiticismo. O feiticismo africano, religião 

rudimentar, e bárbara encontrando-se aqui com o feiticismo católico ficou à 

vontade para se fundir com ele. O catolicismo não dispunha do poder do 

Evangelho que transforma as criaturas e não conseguiu levar à conversão os 

escravos dominados. O contrário é que aconteceu e está acontecendo cada 
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vez mais: os católicos é que se vão tornando macumbeiros em número cada 

vez maior
34

. 

 

O candomblé ou umbanda foi representada como uma religião inferior, primitiva 

e fetichista pelos batistas por isso, plausível de ser desqualificada pela superioridade do 

cristianismo protestante. Diferentemente do cristianismo católico que assemelha-se aos 

cultos africanos e que se confunde. Este trecho traduz toda superioridade e 

individualismo batista avesso a qualquer grupo religioso, principalmente quando este 

grupo mantém diálogo com religiões afro. 

 Contudo, convém ressaltar que os ataques dos batistas ao catolicismo também são 

fruto da tradição católica no Brasil, como era a religião oficial e dominante no País no 

momento da inserção dos protestantes no campo religioso brasileiro, estes disputaram e 

marcaram territórios desafiando a hegemonia católica que os qualificou como hereges e 

seita. Qualificar a Igreja Católica como um cristianismo deformado e fetichista foram 

uns dos mecanismos utilizados para se impor enquanto outra vertente do cristianismo no 

Brasil. Afirmar que os católicos não estão fundamentados na Bíblia, também são 

heranças dos conflitos da Reforma Protestante. 

 Mas, os ataques também foram e são dirigidos ao Espiritismo. Em O Jornal 

Batista de 1970 encontramos a divulgação promocional de um livro chamado: 

Analisando Crenças Espíritas e Umbandistas, do pastor Delcyr de Souza Lima. O 

informe do livro assim o definiu: 

 

(...) uma obra cujo autor toma a posição que poderia ser sintetizada em ser o 

espiritismo o resultado da ignorância pecaminosa do homem, trazendo em 

seu bôjo a influência de um sincretismo religioso, adornado com lendas e 

profundamente usado por satanás para manter os homens na ignorância e 

levá-los a perdição eterna
35

.     

 

 No decorrer da notícia o redator afirma que o autor da obra divide o espiritismo 

em dois ramos o científico e o baixo espiritismo definido como candomblé, umbanda, 

xangô e cangerê. Deste modo, podemos perceber como o espiritismo também é 

desqualificado como misticismo e manifestação de procedência satânica, mas, nada se 
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compara as religiões afro. A intolerância religiosa dos batistas traduzida em racismo, 

muito exarcebado diminui e violenta fortemente os grupos afro de forma explícita. 

 Um exemplo que nos possibilita perceber como estas representações, de 

condenação a outros grupos religiosos, bem como o diálogo inter-religioso repercute na 

comunidade batista e eram apropriadas pelos fiéis foram as cartas de conversão. A carta 

de conversão é o documento, no qual o estudante em seu ingresso no Seminário 

dissertava sobre o seu “chamado” ao trabalho evangelístico, seja missionário, pastoral 

ou educativo. O senhor Amarildo Alves Moreira, oriundo da Primeira Igreja Batista de 

Ipiaú-BA, declarou em sua carta que era “pertencente a uma família mista em termos 

religiosos, meus avós era espíritas e essa herança ficou para minha mãe que misturava o 

catolicismo com o espiritismo”
36

. Fica possível perceber na leitura do documento como 

esta aproximação entre catolicismo e espiritismo – que vale ressaltar que não podemos 

afirmar de forma contundente que seja o kardecista haja vista a dificuldade dos 

indivíduos desassociarem kardecismo de umbandismo – para Amarildo se tornou 

responsável pelo seu afastamento do meio cristão católico além da dificuldade do padre 

de responder suas indagações. Portanto, parte da sua vida dedicada as “coisas do 

mundo”, segundo o mesmo, em concursos de danças e calouros, sem sentido ou 

perspectiva era pelo catolicismo, o cristianismo não puro, não ter lhe proporcionado o 

encontro com Cristo.  

 Ainda, Elizete da Silva, relata em sua tese, Cidadãos de Outra Pátria: Anglicanos e 

Batistas na Bahia, sobre a postura etnocêntrica dos missionários e batistas baianos 

acerca das festividades católicas, como o carnaval e a festa do Senhor do Bonfim, que 

para eles assumiam um caráter supersticioso e desnecessário, visto que se tratava de 

desperdício de tempo e energia. Silva afirma que um dos missionários, fundadores da 

Primeira Igreja Batista do Brasil na Bahia, o estadunidense Taylor afirmava que o 

catolicismo causava atraso nos países nos quais se introduzia como religião 

predominante. “O catolicismo popular vivido pela maioria da população, marcadamente 

festivo, induzia, na visão batista, à ociosidade, à indolência e à falta de iniciativa para as 

atividades laborais” (SILVA, 1998, p. 256).    

 Trabuco, discutindo sobre as relações da Denominação Batista com o catolicismo 

em Feira de Santana afirma que os mesmos se mostravam avessos às comemorações 
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anuais da Festa de Santana, padroeira da cidade, e que durante a “festividade católica, 

os protestantes precisavam habitar outro tempo, o da produtividade e do trabalho” 

(TRABUCO, 2006, p.09). 

 Não foi a primeira vez que uma festa católica incomodou o grupo, O Jornal 

Batista de 31 de Agosto de 1980 registrou a indignação dos batistas pela instituição do 

feriado de Nossa Senhora de Aparecida: “O povo brasileiro não-católico viu-se 

violentado em sua consciência e sentimento de religiosidade com a instituição do culto 

„público e oficial‟ (feriado) à Nossa Senhora Aparecida.”
37

  

 As representações demoníacas não se limitavam às questões religiosas também se 

dirigiam a elementos da cultura brasileira – vale ressaltar que sempre as festas populares 

eram caracterizadas pelos batistas como ligadas de forma direta ou indireta ao 

candomblé e umbanda – a exemplo do carnaval.   

 

O carnaval na Bahia dura do primeiro ao último dia de cada ano, na cabana 

ou no palacete, na rua ou nos clubes. 

(...) SALVADOR! Cidade que, embora tendo este nome, está tão longe do 

Salvador! 

SALVADOR! Centro de macumba, onde: Ogum, Oxum, Iemanjá, etc. , são 

adorados e venerados pelo povo! 

(...) SALVADOR! Cidade em que nós, os batistas baianos, temos trabalhado 

com afinco para levar a mensagem de que SÓ JESUS CRISTO SALVA! 

SALVADOR!
38

  

 

 Em O Jornal Batista encontramos a seguinte reportagem: Da Escola de Samba 

para a Igreja. 
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 No texto é relatada a conversão de Athayde Soares Ferreira, um carioca que 

participava ativamente do carnaval da cidade do Rio de Janeiro e que, segundo a notícia, 

abandonou as farras e a bebida que lhe traziam um mau comportamento a partir de seu 

encontro com Cristo. Um sujeito com muitas dívidas devido a vida de vícios. É comum 

no discurso de conversão fazer da religião anterior responsável pelos males e as tristezas 

da sua “vida” precedente. Também tornou-se muito comum na documentação 

encontrarmos o discurso de salvação e libertação da cidade de Salvador, e da Bahia, 

uma alusão à forte presença da cultura afro-brasileira na formação cultural baiana. 

 O pastor Maroel Bispo da comunidade Batista Missionária do Feira VI respondeu 

ao ser questionado sobre as relações dos batistas com outros grupos religiosos de matriz 

africana no local onde se encontra a sede da comunidade e o mesmo nos afirmou que: 

“Na verdade oramos por aqueles que fazem parte deste grupo religioso” 
39

. Deste modo 

o entrevistado demonstrou que a igreja não esboça nenhum interesse em ter contato ou 

diálogo com os grupos religiosos de matriz africana. E que, por esses, somente 

demonstra piedade religiosa para aqueles que ainda “não conhecem a verdade”, isto é, 

as doutrinas batistas.   

 Também podemos perceber esta representação na documentação analisada. Em O 

Batista Baiano na sua segunda edição do ano de 1990, abril a julho, encontramos em sua 

capa o informe publicitário das “Missões Estaduais” 
40

 objetivando a arrecadação 

financeira para aquele ano. O tema de 1990 foi a “Missão, fruto do amor de Cristo”, o 

jornal não trouxe maiores informações acerca das missões. Mas, a sua capa nos ofereceu 

grandes subsídios para perceber como, ainda, no final do século XX as representações 

dos batistas permanecem satanizando e condenando as manifestações da cultura afro-

brasileira.    
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 Podemos compreender através da leitura da imagem aspectos importantes e 

extremamente interessantes para o desenvolvimento do estudo. A figura de um pastor, 

missionário ou evangelista empalitozado diante de uma baiana de acarajé em trajes 

rituais de culto candomblecista. Não podemos esquecer que a baiana e a mãe de santo 

são as maiores representações de força e resistência da cultura africana ressignificada no 

Brasil. Ao fundo temos casas de “palafitas”, casebres de madeira – os quais acreditamos 

representar uma região da cidade de Salvador, mais conhecida como Alagados – que 

evidenciam a situação da maioria da composição social das comunidades de terreiro na 

Bahia, negros e pobres. Também percebemos ao fundo, mesmo com a precariedade do 

documento e da imagem, a figura de orixás e atabaques, ou fiéis em trajes rituais. 

 Seria assim, a imagem, a representação batista de missão salvadora do povo de 

santo, ou seja, dos negros candomblecistas, que imersos no pecado de adoração de 

falsos deuses, os orixás, seriam resgatados a partir de sua contribuição financeira ao 

trabalho de missionários ou pelas orações das garras do mal. De forma explícita os 

Foto: Juciane. 
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elementos da cultura afro-brasileira são satanizados e firmemente condenados 

demonstrando como a postura etnocêntrica dos missionários estadunidenses enviados 

pela Junta de Richmond permaneceu arraigada em mais de um século da instalação da 

Denominação Batista no Brasil e na Bahia, que se revela através da documentação, um 

periódico que era distribuído dominicalmente na comunidade, o qual além de fornecer 

notícias tinha um caráter doutrinário.  

 Na mesma edição encontramos a seguinte notícia: Eu vi Deus em Amaralina. 

Trata-se de uma reportagem do Pastor Samuel Barreto na qual relata a trajetória de 

fundação da Igreja Batista de Amaralina em 18 de março de 1960. O relator detalha que 

nas proximidades da congregação existiam na época 30 terreiros que perturbavam os 

cultos com o som dos atabaques, estes que segundo o autor vomitavam “toda a ira do 

inferno”. Citando o nome de alguns Ialorixás
41

 que juraram a morte do Pastor Geraldo, 

fundador da comunidade batista em Amaralina: “Defone, Orelha Furada, Maria Clara e 

Maria José”. Faz ainda o relato da conversão de uma das mães de santo, Maria Clara, 

que desafiou o pastor Geraldo quando esteve em sua casa para lhe aplicar uma injeção a 

seu pedido. O texto relata que a Maria Clara perguntou ao pastor: “O Senhor tem medo 

de quebrar alguma coisa nesta casa? Em absoluto, senhora, respondeu o pastor 

Geraldo.
42

” E a senhora apontou um martelo que estava sobre a mesa e as estátuas de 

Ogum – sete encruzilhadas e Exu-Caveira. O pastor destruiu tudo e a senhora somente 

contemplava e não acreditava no que via pois, ninguém conseguia tocar nas coisas 

existentes na casa, muito menos quebrar. A reportagem ainda relata: 

 

Neste instante,entra um grupo de “filhas de santo”, todas possessas, pulando, 

chorando, caindo e gritando, protestando contra o tremendo desastre. No 

fragor da batalha o Pr. Geraldo ergue os braços para o Céu e grita a todo 

pulmão Oh Deus de Abraão, Isaque e Jacó expulsa daqui todos estes 

demônios pelo sangue precioso de JESUS CRISTO. Em seguida, as infelizes 

caíram por terra como benifrates abandonadas por mãos animadoras
43

.   

 

Segundo o autor, a mãe de santo Maria Clara confessou Jesus Cristo como seu 

Salvador em lágrimas neste momento. Se reportando a 1990, Samuel Barreto faz uma 

comparação com o contexto apresentado acima e avalia que coisas grandiosas foram 
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feitas em Amaralina e naquela comunidade batista, muito próspera financeiramente 

como em membros. Esta reportagem traduz a imagem de sua capa a evangelização da 

mãe de santo, a demonização dos cultos afro e de seus adeptos, a desqualificação que 

magoa, violenta e humilha quem é adepto de uma religião de matriz africana.  

 O texto tem um caráter muito poderoso, pois o jornal produzido pela CBBa é 

distribuído nas congregações reproduzindo a opinião dos líderes do grupo. A liderança 

no imaginário batista é consagrada, a figura do líder seja ele um pastor ou ocupe um 

cargo dentro da convenção é respeitada e não é contestada. Portanto, os leitores dos 

jornais representam cada reportagem como algo sagrado e inspirado por Deus. Se este 

veículo de comunicação demoniza as religiões afro consequentemente será reproduzido 

este discurso dentro das comunidades batistas, como foi. Não utilizando de 

determinismos, alguns setores do grupo podem e contestaram tais atitudes, mas são 

ideais isolados, a exemplo de ecumênicos, e que não atingiram o grande grupo batista, 

que em geral, violentava ferozmente a cultura de matriz africana.   

 Na mesma década, encontramos em O Batista Baiano, outros exemplos de 

condenação das manifestações culturais ligadas à religiosidade negra: no ano de 1997 

por ocasião da instalação de esculturas de Orixás no Dique do Tororó pela Prefeitura de 

Salvador. Este fato foi intensamente criticado por diversos grupos evangélicos no 

Estado. Segundo Vagner Silva, as igrejas argumentaram que a instalação das esculturas 

se tratava de um “ato de „enaltecimento de uma religião diabólica‟, „associada ao mal‟, 

que precisaria ser „exorcizada‟, segundo a sua óptica, e não homenageada pelo poder 

público” (SILVA, 2007, p.14). Entre os batistas não foi diferente, o fato foi amplamente 

noticiado no jornal da Denominação Batista Baiana, O Batista Baiano, ganhando duas 

edições. 

 

Os evangélicos baianos condenam a decisão do governo do estado de instalar 

no Dique do Tororó, que está sendo urbanizado, 12 orixás de oito metros 

cada, representando as divindades do candomblé.(...)Conforme destaca o 

pastor Sóstenes Borges de Souza, presidente da CBBa, a separação da igreja 

e do estado, também preconizado pela instituição, tem que ser observada. 

Respeitamos a liberdade de religião, mas não podemos aprovar que qualquer 

iniciativa de culto seja custeada pelo governo do estado de forma 

diferenciada, com o dinheiro dos impostos. 
44

 

                                                 
44

 O Batista Baiano, 1997. Nº 13, mês 08.   



 71 

No último sábado de Outubro evangélicos de várias denominações deram um 

abraço no Dique do Tororó, protestando contra a instalação das imagens de 

orixás. O governador não se mostra disposto a desistir da idéia. 
45

            

 

 

 

 Essa seqüência de reportagens extraídas do jornal revela através da “pobreza” de 

argumentação do texto como a condenação das religiões de matriz africana tenta ser 

velada dentro do grupo pela alegação da utilização do dinheiro público e necessidade de 

justificar ao leitor que não se trata de uma questão de liberdade religiosa. Assim, 

concluímos que “o abraço no Dique do Tororó” foi uma demonstração escamoteada do 

etnocentrismo batista, que diferentemente do que afirmou o então presidente da CBBa, 

Sóstenes Borges, não respeita a liberdade de religião, antes satiriza a cultura brasileira, 

em particular a negra.   
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As fichas dos alunos também nos proporcionaram perceber como era representada 

a Cultura afro-brasileira. Este fragmento é da carta de conversão de Moisés Dantas 

Ferreira, que desempregado se matricula no STBNe em 1883. Provavelmente seu curso 

foi custeado pela sua comunidade de origem, Igreja Batista Israel na cidade de Madre de 

Deus. Em sua carta relatou sua vida antes da conversão às doutrinas batistas: 

 

(...) quando saia para brincar o carnaval ou qualquer outra festa eu orava 

pedindo ao senhor que me guardasse do mal. Eu sei que meu pai o pr. Adão 

me chamava de ovelha negra da família porque só eu dentre os meus irmãos 

fazia tais coisas também gostava de candomblé
46

. 

 

 O estudante afirma que nasceu em um lar cristão, possivelmente de uma família de 

pastores, contudo, não se identificava com a crença. Teve outras experiências fora do 

protestantismo, mas a sua iniciação religiosa foi mais forte e retornou ao meio 

evangélico. Mas, o que destacamos em sua carta é como mesmo estando em meio a 

“prazeres mundanos” – frase utilizada pelos evangélicos para caracterizar as práticas em 

suas visões como profanas e pecaminosas – ele representava o carnaval, as festas, como 

algo errado, como coisas relacionadas ao mal. Esta representação se torna mais nítida e 

agressiva quando o mesmo relata que seu pai, um pastor, o definia como “ovelha negra 

da família”. Uma fala racista que provavelmente chegou ao púlpito nos sermões de seu 

pai, reproduzido e aceito por toda a congregação. Outro relato encontrado foi da 

estudante Eleni Ferreira França que dizia: 

 

Nasci, e praticamente cresci em um lar descrente. Meus pais eram 

candomblezeiros e eu como criança sofria as conseqüências de um lar 

desajustado. (...) Comecei então uma nova vida, em um ambiente diferente do 

que eu vivia. No início foi difícil, mas logo me adaptei
47

. 

 

 Podemos perceber como a ex-estudante do seminário, que fez o curso de médio 

em teologia ente 1984 e 1986, representou através do texto a religião afro-brasileira 

como a culpada dos problemas e mazelas de sua vida no passado. Pela ficha podemos 

perceber que Eleni Ferreira França era uma jovem solteira que tinha 2 filhos e que 

possuía o curso de auxiliar de enfermagem mas, não exercia o ofício. Provavelmente o 
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curso deve ter sido custeado pela sua congregação, a Primeira Igreja Batista de Itabuna, 

visto que, se tratava de uma mulher com traços predominantes negros, pobre, 

desempregada, solteira e com filhos, todas as características dos indivíduos que vivem à 

margem da sociedade.   

 Esta prática de inferiorização e demonização dos cultos africanos se tornou 

recorrente na documentação analisada, como podemos perceber na carta de conversão 

de Anatólio Pereira: 

 

Minha mãe era envolvida com o candomblé a qual era bastante conhecida, 

pois a mesma era mãe de santo, e fazia trabalho de macumba, na época eu 

tinha 7 anos de idade via ela fazendo aqueles trabalhos, também via receber 

os espíritos ou os demônios, não admitiu mim envouvir, eu pensava comigo. 

Se algum dia eu ser (mais) não quero receber esse espírito; foi quando 

Satanás apareceu a minha frente, a partir desta data comecei a atuar. (...) 

deixei de fazer trabalhos de feitiçaria, dei fim nos livros de magia. Visitei 

com Romis a Igreja, tomei a decisão, passei a ser uma nova criatura em 

Cristo
48

. 

  

 É possível observar como o autor desta carta de conversão, no relato de suas 

memórias religiosas anteriores construiu as mesmas representações do grupo no qual se 

encontrava inserido na época. Ele mesmo se inferioriza por ter sido adepto do 

candomblé e confidencia a fim de demonstrar que se tornou “uma nova criatura” em 

Cristo e por isso, prestigiado e orgulhoso de sua nova religião.  

 Através dos extratos podemos perceber como estes indivíduos não se sentiam mais 

identificados em uma religião de matriz africana e não desejavam mais serem 

reconhecidos como candomblecistas, mas, como batistas, por vincularem as suas antigas 

origens religiosas como idolatria e feitiçaria. Neste sentido, percebemos como o tempo 

age sobre a experiência como elemento de diferenciação e integração em sistemas 

culturais identitários. A consciência no presente destes indivíduos, no momento da 

elaboração da carta, é de que esta religiosidade não lhes cabe nos novos sistemas de 

significação e codificação da realidade. Segundo Chartier, “o ser social do individuo é 

totalmente identificado com a representação que dele é dada por ele próprio ou pelos 

outros. A realidade de uma imposição social não é mais do que aquilo que a opinião 

considera que ela é” (CHARTIER, 1990, p.112). O que queremos dizer é que a 
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representação negativa da cultura afro-brasileira da Denominação Batista contribuiu 

para que esses indivíduos não mais se identificassem com os elementos dessa cultura 

devido a leitura satânica desta no imaginário cristão protestante, sendo necessária a 

negação para o seu reconhecimento dentro do grupo.     

 De fato, a exclusão do/a negro/a para além de ser uma marca impingida por uma 

sociedade alicerçada sob o mito da democracia racial, se insere em um grupo religioso 

que se intitula cristão, mas, que não consegue aplicar seu discurso teológico de 

igualdade dos homens perante Deus. 

 

  

Práticas Ecumênicas e Religiões Afro-brasileiras 

 

 O campo religioso brasileiro, em particular o baiano, está permeado por uma 

grande diversidade religiosa que está muito presente no cotidiano. A ex-estudante 

Marlene Moreira da Silva que ingressou no STBNe no ano de 1974 concluindo o curso 

em 1976, e hoje é diretora do Instituto Teológico Ecumênico da Bahia (ITEBA). Em 

entrevista concedida a autora, Marlene relatou que o ecumenismo esteve sempre muito 

presente em sua formação religiosa, com a marcante presença de práticas 

candomblecistas em sua própria família: 

 

Eu morava na casa de minha avó que era Ialorixá e a minha tia também era 

Ialorixá então vivia essa diversidade religiosa. Meu pai era batista, minha 

mãe antes era católica depois passou a ser batista. (...) Ia para a Igreja, mas, 

também freqüentava as festas de santo
49

.  

 

 Essa formação religiosa ecumênica explicaria o fato da ex-estudante afirmar 

durante a entrevista que não via uma explicação plausível para a demonização dos 

elementos e manifestações da religião afro-brasileira. Ficou de fato muito marcado em 

sua memória os momentos em que esta representação demoníaca tornou-se o cerne de 

conflitos entre a mesma e a primeira congregação que fez parte, ainda na cidade de 

Santo Amaro, quando criança. A sua permanência na comunidade deveu-se ao apoio do 
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 Entrevista concedida em 23/08/2007.  
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pai, mas, mesmo assim lhe ocasionou um desconforto que a impediu de cumprir o ato 

de confissão e batismo na mesma igreja. 

 Somente aos 17 anos na Igreja Batista de Nazaré, em Salvador, Marlene realizou 

o seu batismo. Vale ressaltar que esta congregação é o único registro que temos de uma 

comunidade batista ecumênica no estado da Bahia. Foi esta congregação que a 

encaminhou ao STBNe e custeou seus estudos na instituição, o que lhe proporcionou 

vantagens, conforme a mesma na entrevista realizada. Neste local que realmente 

Marlene da Silva pôde observar, e hoje rememorar, a experiência vivida do racismo e as 

fronteiras étnicas que definiam os territórios específicos dentro da Denominação Batista 

entre brancos e negros. A ex-estudante lembra de uma colega que marcou sua vivência 

no STBNe e que sofreu muito preconceito na instituição: 

 

Eliene
50

 sempre foi discriminada. E Eliene sempre me dizia. Quando cheguei 

no Seminário achava que não existia isso dentro do Seminário, nem das 

igrejas. (...) E ela dizia Marlene existe preconceito mas, eu dizia não existe, 

Jesus não faz acepção de pessoas
51

.  

  

 Pelo relato de Marlene da Silva percebemos como as relações étnicas dentro do 

Seminário Batista ganhavam feições classistas no trabalho de evangelização, nos anos 

70. Segundo a mesma: 

  

Os brancos iam para as igrejas grandes, os negros não iam
52

. Alguns convites 

que vinha das igrejas grandes eh ... me convidavam mas, ela era uma menina 

muito talentosa. Ela era melhor do que eu e melhor de umas que tinham lá, 

mas, só chamavam as brancas para determinadas igrejas
53

.   

 

 Mesmo podendo oferecer uma melhor qualidade no trabalho evangelístico e mais 

atribuições os negros/as eram preteridos/as nas escolhas dos locais para pregação 

missionária e pastoral. Os/as estudantes “embranquecidos/as” eram escolhidos/as para 

realizarem atividades nas grandes congregações de Feira de Santana e região. Este fato 

evidencia que a composição étnico-social da Denominação Batista nos anos 70 não se 

encontrava mais predominantemente negra e de indivíduos das camadas mais baixas da 

                                                 
50

 O nome foi trocado de forma a respeitar a privacidade do/a personagem. 
51

 Entrevista concedida em 23/08/2007. 
52

 Idem. 
53

 Idem. 
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população, como no início do trabalho missionário na cidade. O que leva-nos a concluir 

que houve uma grande expansão protestante entre a população feirense nas camadas 

médias, antes predominantemente católica. Ao mesmo tempo demonstra a inserção de 

práticas discriminatórias no âmbito do Seminário Batista. Não podemos esquecer que a 

direção, na época, era de missionários brancos americanos e que corpo docente era 

composto na maioria por professores que eram considerados brancos brasileiros ou 

norte-americanos.    

 Ainda segundo a entrevistada, a mesma visitava ou trabalhava nestas 

congregações predominantemente brancas de classe média por sua congregação não 

estar inserida na Convenção Batista Baiana e ter suas mensalidades pagas integralmente 

em dia, o que a diferenciava de Eliene. Ambas eram mulheres pretas, mas, Eliene tinha 

um tom de pele um pouco mais escuro e tinha diversas dificuldades no pagamento das 

mensalidades. Porém, o que podemos concluir sobre estes fatos é que Marlene da Silva 

poderia se reconhecer como negra, mas ser representada dentro do grupo, pela sua 

condição financeira, como socialmente embranquecida. A sua escolha como a melhor 

aluna no ano de 1974, mesmo Eliene tendo se sobressaído mais nas atividades do 

Seminário é um fato a ser ressaltado
54

. 

 Marlene da Silva nos informou que tentava motivar outras mulheres negras além 

de Eliene a denunciarem a discriminação sofrida por alunos e funcionários do 

Seminário, a exemplo de incidentes com a esposa do reitor do STBNe na época, a Sra. 

Aldrin Shults, e reclamarem uma maior participação nas atividades de campo realizadas 

nas igrejas, mas as mesmas se retraíam pelo medo de que a atitude fosse considerada 

como insubordinação, passível de punição com a expulsão ou notificação ao pastor da 

congregação de origem. O que podemos concluir é que a segurança da ex-estudante 

diante daquela situação, estava na independência econômica e inexistência de um 

vínculo com a Convenção Batista Baiana. 

 Diante do que foi exposto podemos concluir como a experiência religiosa 

ecumênica de Marlene foi minoritária haja vista, que os batistas rejeitavam 

visceralmente o ecumenismo, bem como a consciência do racismo presente na doutrina 

e nas atitudes discriminatórias de alunos e professores dentro do Seminário.

 Diferentemente da posição de Marlene da Silva, a senhora Doralice Freitas e o 

pastor Maroel Bispo se posicionaram contrários ao ecumenismo. Doralice quando 

                                                 
54

 Conforme a entrevista realizada em 23/08/07 com Marlene Moreira da Silva. 
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perguntada na entrevista sobre o que ela achava sobre ecumenismo, respondeu somente: 

“Acho, errado”. Não entrando em maiores detalhes.  

 Vale lembrar que a instituição educacional está a serviço da Denominação Batista 

como centro propagador e reprodutor da doutrina do grupo. Portanto, é importante 

perceber que estas práticas transpassam os muros do STBNe e ganham os púlpitos de 

diversas comunidades protestantes, haja vista, que o mesmo recebe seminaristas não 

somente batistas mas, também de outras denominações oriundos do estado da Bahia e 

de todo o nordeste. Não esquecendo que missionários, evangelistas e pastores são os 

principais responsáveis pela difusão do discurso batista, através de sermões e 

aconselhamentos, e estes conduzem e contribuem “para a imposição (dissimulada) dos 

princípios de estruturação da percepção e do pensamento do mundo e, em particular, do 

mundo social na medida em que impõe um sistema de práticas e representações” do 

grupo. (BOURDIEU, 1974, p.34)        
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TORNAR NEGRO O EVANGELHO: TEOLOGIA NEGRA ENTRE 

OS BATISTAS EM FEIRA DE SANTANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo Rena, estas palavras foram extraídas de um texto escrito por Martin 

Luther King no momento do movimento de boicote aos ônibus em Montegomery na 

década de 50 do século XX, mais especificamente durante o andamento do processo de 

boicote ao transporte coletivo no Tribunal Federal dos Estados Unidos. A autora afirma 

que naquele momento “havia sido despertada a consciência de raça nesse grupo humano 

tão espoliado pelo branco” (RENA, 1996, p. 45).  

  Esta consciência emergiu juntamente como uma reação, uma resposta de negros e 

negras norte-americanos/as a tantos anos de opressão branca. Este é o cenário do 

nascimento da Teologia Negra. Foi discutido no capítulo anterior como foram 

construídas as representações dos batistas acerca da cultura afro-brasileira, no período 

de estudo, e foi percebido através da documentação analisada e fontes orais como estes 

demonizavam e condenavam a cultura de matriz africana, em particular a religião. Por 

isso, neste capítulo realizamos uma discussão de como – semelhante ao que aconteceu 

nos Estados Unidos aconteceu em outras partes do mundo diaspórico – o silêncio da 

opressão e discriminação doutrinária batista foi rompido e como a Teologia Negra 

contribui para o desvelamento do racismo. Afinal se configura como um dos objetivos 

do trabalho discutir sobre a História, a realidade mais recente dos negros/as 

evangélicos/as e como estes se relacionam dentro do grupo batista.  

 Pensar em Teologia Negra requer falarmos em Martim Luther King – um líder 

carismático, fluente orador de discursos e sermões que traduziam seu sonho de 

liberdade e sua ética social – e na contribuição de seus ideais na História dos Negros/as. 

Martin Luther King foi um dos maiores líderes contra a discriminação racial do século 

“Os membros da oposição pensavam estar tratando com um grupo que 

podiam encarcerar ou forçar a fazer o que os brancos quisessem. Não 

sabiam que estavam tratando com destemidos. Por isso, se 

equivocavam em seus métodos. Não podia ser de outra maneira porque 

suas ações eram destinadas aos velhos negros e estavam agora diante 

dos novos negros”. 

Martin Luther King 
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XX. Nascido em Atlanta, em 15 de Janeiro de 1929, era oriundo de uma família negra 

de classe média.  

 

Os King não viviam a realidade negra como uma condenação fatal. Talvez 

por sua folgada posição econômica podiam aspirar a outras camadas sociais e 

a uma formação pessoal. O fato é que o jovem Martin (já não Michael)
55

 

ingressou em 1948 no Seminário Teológico de Crozer, egresso como noviço 

do Atlanta Morehouse College (RENA, 1996, p.19). 

 

 No Seminário centralizou seus estudos teológicos em problemas sociais 

construindo a leitura que o Evangelho deveria ser exercido através do confronto com a 

realidade social de seus “irmãos”. Vale ressaltar que a maioria da população negra 

norte-americana, como hoje, pertencia as classes mais baixas. A realidade dos King era 

uma exceção, não regra. Pela sua luta pelos direitos civis nos Estados Unidos na década 

de 60 chegou a ser preso trinta vezes e ganhou o Prêmio Nobel da Paz 
56

 em 1964. Foi 

assassinado, pelos seus ideais de igualdade entre brancos e negros nos EUA, em 1968 
57

 

na cidade de Memphis. 

 Antes de dar continuidade a discussão é necessário refletir sobre os eventos que 

cunharam a liderança de King em um dos maiores movimentos contra a discriminação 

racial no mundo, bem como a participação de outros sujeitos no movimento.  

 A trajetória do comando do reverendo negro no movimento pelos direitos civis 

iniciou-se com o boicote ao transporte urbano em dezembro de 1955 na cidade de 

Montegomery, no estado do Alabama. O estopim do movimento, que já havia sendo 

articulado por pastores negros há algum tempo, foi o evento do dia primeiro daquele 

mês. Uma jovem senhora, Rosa Parks, voltava para casa depois de um dia de trabalho. 

Embarcando no ônibus por trás como era designado aos negros, os quais tinham os 

lugares dos fundos reservados, com a prerrogativa de cederem lugar aos brancos quando 

fosse necessário. O motorista a mandou dar o lugar a passageiros brancos que subiram 

                                                 
55

 A mudança em seu nome foi uma homenagem a seu pai, grande pastor negro, que inspirou o 

pensamento de Luther King assim, como Jesus e Gandhi. Rena cita na pequena biografia de King o fato 

de seu pai, na sua infância, ter enfrentado um policial na ocasião em que o carro da família foi parado na 

estrada e o policial ter se referido a seu pai como boy – na época os brancos chamavam os negros de boy, 

que significa menino ou garoto, com a intenção de diminuir moralmente os negros, sua maturidade – e 

este respondeu apontando o jovem Micael: - Este é um menino. Eu sou um homem. O policial não 

acostumado com reações de negros, simplesmente o multou e foi embora.    
56

 Marin Luther King foi o mais jovem ganhador, com apenas 25 anos, do Prêmio Nobel da Paz. 
57

 Em 04 de abril de 1968, em Memphis – Tenessee, King se transformou em vítima da violência: 

assassinado com um tiro na sacada de um hotel.  
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ao ônibus depois dela, como a mesma se recusou foi presa. O relato de sua prisão é 

descrito logo no início da sua biografia autorizada, Rosa Parks: My Story: 

 

The white driver said, “Let me have those front seas”. I didn‟t get up. I was 

tired of giving in to white people. 

“I‟m going to have you arrested”, the driver said. 

“You may do that”. I answered. 

Two white policeman came. I asked one of them, “Why do you all push us 

around?” 

He answered, “I don‟t know, but the law is the law and you‟re under 

arrest”
58

.   

 

 O extrato revela como Parks respondeu ao motorista do ônibus afirmando que não 

se levantaria e não cederia seu lugar. Ainda, é relatado como os dois policiais brancos 

procederam na sua prisão. Naquele momento ela questionou aos policiais o motivo dela 

ser retirada a empurrões do assento e presa. E estes a responderam que não sabiam, mas 

era a lei. A imagem abaixo representa como a discriminação e violência aos negros era 

institucionalizada na época. E como a luta pelos direitos civis negros era uma 

necessidade. 

    

  

  

                                                 
58

 Livro Rosa Parks: My Story, p.01. 

Foto: Juciane 

Foto extraída do livro-

Rosa Parks: Minha 

História, p.114. 
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 A realidade dos negros/as norte-americanos/as está refletida na biografia. Nela 

podemos perceber como o contexto era opressivo e violento. A segregação não estava 

somente refletida nos ônibus, mas também na educação. Também havia segregação 

racial em espaços de brancos e negros nas escolas e comunidades religiosas.  

 Rosa nasceu em 4 de Fevereiro de 1913, filha de Leona e James McCauley. Foi 

criada na casa de seus avós com quem teve contato com as histórias e experiências da 

escravidão norte-americana. Essa sua trajetória de vida a possibilitou refletir sobre como 

as velhas práticas do período escravocrata permaneciam naquele contexto social norte-

americano. Por isso, participou ativamente do movimento de luta pelos direitos civis 

dos negros, acompanhou King em manifestações a favor dos negros por todos os 

Estados Unidos. Convém ressaltar que Rosa foi presa novamente, em 1956, juntamente 

com outras 98 pessoas pela sua participação no boicote.    

 O boicote foi uma reação da população negra contra o segregacionismo racial 

praticado nos ônibus na cidade. O ato durou mais de um ano com a participação de 

aproximadamente 42.000 negros que utilizaram outras formas de transporte para se 

deslocarem principalmente para o trabalho. Em alguns casos eles se deslocaram a pé. 

Vale ressaltar que Montegomery, no período, era uma das cidades norte-americanas que 

apresentava os maiores problemas de discriminação racial.  

 Segundo Gibellini, Martin Luther King teve uma participação particular como 

líder na luta do movimento pelos direitos civis, desenvolvendo uma grande capacidade 

de mobilização, sobretudo no decênio 1955-1965, alcançando sólidos resultados que 

repercutiram em todo o mundo. King era considerado um dos maiores pan-africanistas 

de seu tempo, da vertente do garveísmo
59

, que possuía a característica do caráter 

messiânico no combate a conflitos e problemas econômicos, políticos e culturais. A 

visão de igualdade entre os homens de King era inspirada na Bíblia, ou seja, estava no 

âmbito do sagrado. Para ele Deus criou os homens desta forma e a realidade dos negros 

norte-americanos não condizia com o texto bíblico era necessário romper e subverter a 

ordem que estava presente na sociedade norte-americana e nas igrejas.      

 O movimento pelos direitos civis dos negros também acumulou frustrações em 

virtude das persistentes resistências de diversos setores da sociedade norte-americana. 

                                                 
59

 O garveísmo é uma vertente do movimento pan-africanista inspirada em Marcus Garvey, fortemente 

caracterizada pelo caráter messiânico. Para os pan-africanistas adeptos dessa corrente a luta pela 

igualdade entre os indivíduos está alicerçada no âmbito do sagrado, bem como a participação desses em 

movimentos sociais.    
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Concomitantemente às lutas lideradas pelo pastor King surgiu no contexto o movimento 

denominado Organização da Unidade Afro-americana liderada por Malcom X
60

, que 

promoveu um movimento separatista e revolucionário radicalizando as reivindicações, 

saindo dos caminhos de integração em contraposição às estratégias pacifistas de King 

que articulou o movimento Poder Negro. 

 Segundo Wilmore o “movimento do Poder Negro e o surgimento da Teologia 

Negra nos últimos anos da década de sessenta provocaram uma crise de identidade entre 

todas as nuances dos afro-americanos” (WILMORE, 1986, p. 16). Desta forma, estes 

eventos contribuíram para o auto-conhecimento e construção de uma consciência negra 

baseada nas novas definições de negritude, expressada pelo Manifesto Negro, em 1969, 

endereçado aos negros, ao governo dos Estados Unidos e as igrejas brancas: 

 

E dizemos às igrejas cristãs e sinagogas judaicas brancas, ao governo deste 

país e a todos os imperialistas racistas brancos que o constituem que há 

somente uma coisa que falta a vocês fazerem ainda para aviltar os negros, é 

matar-nos. Mas nós estamos morrendo há muito nesta terra, e por ela. (...) O 

povo negro quer viver, e viver significa para nós não ficar imóveis e nos 

posicionarmos numa atitude de autodefesa. Devemos sair a campo 

altivamente e atacar o mundo ocidental branco nos centros de seu poder. As 

igrejas cristãs brancas são outras formas de poder neste país e são usadas pelo 

governo desta nação para explorar o povo da América Latina, da Ásia e da 

África, mas o dia está chegando ao fim
61

.     

 

 O documento explanava as reivindicações de setores da população negra que 

emergiam naquele contexto de segregação nos Estados Unidos. A Teologia Negra 

assumiu na época, e atualmente, o papel de um novo mecanismo de leitura da Bíblia e 

das doutrinas protestantes a partir do olhar do negro, tecendo novas formas de luta 

contra a discriminação racial, bem como promover a desconstrução de estereótipos e 

preconceitos para a construção de identidades negras que avivassem uma negritude 

pautada na individualidade histórica do povo negro. Uma teologia da “libertação” negra 

confrontada com realidade da opressão em uma sociedade hostil e excludente. 
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 Emerge no cenário de luta pelos direitos civis dos/as negros/as nos Estados Unidos, em 1960, como 

líder dos black mulins (muçulmanos negros). Este movimento cresceu principalmente entre a população 

negra que vivia nos guetos das grandes cidades norte-americanas. Atingindo membros do movimento de 

não-violência liderado por Martin Luther King, pois estavam desmotivados pela não aprovação da Lei dos 

Direitos Civis na época.   
61

 Trecho do documento Manifesto Negro apresentado por James Forman ao National Black Economic 

Development Conference em Detroit, em 26 de Abril de 1969.   
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Demonstrando como os princípios do livre exame e do sacerdócio universal permitem 

ao protestantismo a elaboração de teologias alternativas. 

 

 

Teologia Africana e Teologia Negra Católica    

 

 A Teologia Africana, não é a mesma Teologia Negra Americana, tampouco igual 

à Teologia Negra Católica. É preciso observar as suas particularidades, os contextos 

históricos e realidades de suas origens, que se encontram e se reconhecem em sistemas 

identitários da cultura de matriz africana e na desumana experiência histórica do 

racismo. A consciência do racismo e da negritude, bem como a construção de 

identidades étnico-religiosas negras proposta por estas teologias não desloca os sujeitos 

das particularidades de seu contexto histórico, portanto compreendem a identidade 

como algo histórico e cultural, e diverso. Deste modo, as teologias negras são 

construídas em suas especificidades locais, mas encontram na escravidão e na crença 

em um mesmo Deus os elos de uma identificação e reconhecimento.  

 Segundo Cone e Wilmore, a Teologia Africana nasceu na África desde o processo 

de descolonização do continente no século XX, ao Sul do Saara. Diferentemente da 

experiência norte-americana negra, os articuladores dessa teologia estavam em solo 

africano, não se desvencilharam da cultura africana. Sempre resistindo em solo africano, 

à aculturação estrangeira, lutando para que ela fosse reconhecida e respeitada. A 

consciência negra africana surgiu, portanto da experiência de resistência. “Nos Estados 

Unidos [foi] a experiência de uma minoria separada, na maior parte, da propriedade da 

terra, de uma língua e de uma cultura distinta e tribal, e de uma memória viva e 

histórica” (CONE e WILMORE, 1986, p. 359). Por isso, estas teologias divergem em 

suas preocupações centrais: a Teologia Africana se preocupa com a africanização e a 

Teologia Negra com a libertação. 

 Estas especificidades entre as Teologias já eram percebidas na época, segundo 

Cone e Wilmore. Em um artigo publicado em 1972 pelos teólogos negros em Nova 

Iorque os mesmos afirmaram: 
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O que sentimos entre os negros dos Estados Unidos, do Caribe e da África, é 

a rejeição total destas duas suposições [Teologia Negra e Teologia Africana] 

e nova consciência da identidade racial, nacional e cultural que afirma certa 

descontinuidade com os valores euro-americanos e percebe que os povos 

negros têm, em virtude de circunstâncias históricas, quando não de 

características inatas, uma contribuição distintiva de independente a dar à 

civilização universal (CONE e WILMORE, 1986, p. 357).    

  

 A partir dos autores podemos concluir que havia uma preocupação dos teólogos 

em evidenciar as diferenças existentes dentro da Teologia Negra. Destacar a diferença e 

respeitá-la os possibilitou não praticar o mesmo racismo que eles mesmos tentavam 

desconstruir. Quando tenta-se homogeneizar as identidades negras pratica-se a mesma 

violência do opressor, que purifica e essencializa a cultura “frente ao hibridismo e à 

diversidade” (HALL, 2006, p.92).    

 No Jornal Batista de 1968 encontramos o registro do discurso de um batista 

africano, Solomon Gwei, na VII Conferência Mundial da Juventude Batista, que 

sintetiza como a Teologia Africana se inseriu entre os batistas africanos: 

 

Os missionários do oeste no século passado, preocuparam-se como 

cristianizar a África, porém a cruciante questão para nós africanos é como 

„Como africanizar o Cristianismo‟. (...) Eu sinto profundamente no meu 

coração que a Igreja na África sente a ausência do elemento africano tanto na 

adoração como na teologia. (...) Se a adoração cristã expressa algo para a 

maioria dos Africanos ela necessita ser apresentada na própria língua do 

povo, cultura e formas de pensamento. (...) A Igreja deveria inspirar seus 

membros para a africanização da adoração cristã em um modo que permita 

aos Africanos adorar a Deus em Espírito e Verdade 
62

.   

 

 O contundente discurso do jovem batista africano assumiu na conferência um 

caráter de protesto e denúncia, pois suas palavras propuseram a subversão da ordem da 

doutrina batista de não discussão da sua postura frente aos problemas raciais da época e 

o respeito da cultura dos povos cristianizados.  Solomom Gwei recebeu apoio de outros 

“irmãos” batistas, a exemplo de um alemão – a reportagem não mencionou seu nome – 

que afirmou:  

 

Eu me envergonho de me apresentar como batista perante a sociedade em que 

vivo e onde procuro servir o meu senhor por causa da atitude de vocês, 
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 Jornal Batista, 01 de setembro de 1968. Nº 35, p. 12. 



 86 

batistas do sul, com relação ao problema racial. (...) Vocês estão em pecado e 

necessitam se arrepender. 
63

         

 

 Trata-se de uma fala de um jovem batista alemão que criticou a postura 

etnocêntrica, racista e preconceituosa dos batistas estadunidenses sulistas que estavam 

na conferência, os quais não se pronunciaram acerca do fato. Vale ressaltar que dos 

6.000 congressistas, 4.000 eram norte-americanos e destes a maioria absoluta era de 

membros da Convenção Batista do Sul. Segundo o articulista, Waldemiro Tymchak, 

não foi o único discurso de repúdio a postura dos irmãos batistas dos EUA. 

 Assim, percebemos como a Teologia Negra Norte-americana e a Africana, já 

reagiam no seio da Denominação Batista em nível internacional contra a realidade da 

discriminação racial, nos anos 60, na África e nos Estados Unidos, tomando uma 

posição face aos problemas raciais. Um posicionamento distinto das práticas dos 

batistas brasileiros, como discutiremos posteriormente.     

 Na década de 60 em concordância com o Concilio do Vaticano II, a Igreja 

Católica Brasileira viveu uma “modernização” e “atualização” eclesiástica. No sentido 

de entendermos como a Teologia Negra se afirmou entre os católicos é necessário 

perceber inicialmente os motivos que inclinaram o Vaticano II a imprimir uma 

renovação de sua estrutura institucional. Segundo Reginaldo,  

 

o contexto social se apresentava com tal complexidade, do ponto de vista 

econômico, social, político e cultural que não era possível repetir as velhas 

respostas. O mundo do trabalho, a realidade do subdesenvolvimento, „a 

vitória‟ das ciências sobre o dogma, a evidência de conflitos nacionais e 

internacionais suscitavam uma Igreja mais moderna. Era uma questão de 

sobrevivência política. (REGINALDO, 1995, p. 59)  

     

 Deste modo a Teologia Negra emergiu no seio do catolicismo objetivando atender 

as demandas concretas da realidade social na qual se encontrava inserida 

historicamente. Por isso, reavaliou suas atitudes tanto para com os movimentos sociais 

negros como para as religiões de matriz africana. Uma forma de não perder adeptos 

dentre a população negra. Em 1968 o Clero Católico Negro dos Estados Unidos emitiu 

uma declaração frente a postura intolerante e etnocêntrica presente na doutrina católica, 

que dizia: 
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A comunidade negra não olha mais para a Igreja Católica com esperança. E, 

a não ser que a Igreja, com uma reviravolta imediata, efetiva e total de suas 

práticas atuais, rejeite e denuncie todas as formas de racismo dentro de suas 

fileiras e instituições e na sociedade a qual é parte, ela se tornará inaceitável 

na comunidade negra.
64

     

 

 O trecho revela os interesses na mudança de postura da Igreja Católica que 

também demonizava os elementos da cultura afro, mas que buscou se adequar 

permitindo o diálogo com os cultos de matriz africana. Este fato foi percebido também 

nos jornais da Denominação Batista que criticavam firmemente a postura católica diante 

do crescimento do candomblé e umbanda. Fornet-Betancourt define este diálogo 

promovido após o Concílio Vaticano II como inculturação: 

 

Pois, como negar que o termo inculturação é sinônimo de uma das grandes 

abordagens na qual se vai concretizando a profunda renovação inspirada pelo 

novo espírito que sopra com o Concílio Vaticano II? E o que é mais ainda, no 

termo inculturação se resume todo um programa de renovação teológica, 

pastoral, litúrgica, catequética etc. que reorienta a presença do cristianismo 

no mundo e resignifica seu tradicional sentido “missionário” ao exigir-lhe 

entrar em diálogo com a diversidade cultural da humanidade (FORNET-

BETANCOURT, 2007, p.40).    

  

 Compreendemos e concordamos com a crítica do autor, haja vista que não 

podemos perder de vista as intenções da Igreja Católica com as mudanças realizadas 

com o Concílio. Não podemos afirmar que o caráter de superioridade e a concepção de 

missão salvadora de pecadores do catolicismo tenham sido deixadas de lado. De alguma 

forma perpassava a Igreja Católica a idéia a de que as relações com outras culturas, ou 

religião, lhe permitiria a melhora ou aperfeiçoamento da cultura. Contudo, não podemos 

tecer generalizações pois, indivíduos se apropriaram das medidas tomadas pelo 

Vaticano, e as ressignificaram segundo os seus interesses e necessidades. Um ato de 

dominação foi tomado por sujeitos como forma de resistência à opressão eclesiástica 

católica. O trabalho de Reginaldo nos dá aporte para tais afirmações como veremos a 

seguir. 

 Neste sentido, a Teologia Negra Católica difere das demais, tendo em vista as 

particularidades de seu nascimento, pois nasceu de uma motivação das lideranças 

religiosas integrando, reinterpretando e transmitindo a tradição, mas refletindo sobre a 
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responsabilidade social a qual está inserida. No Brasil a reação Católica não foi 

diferente. Após o Vaticano II uma nova proposta pastoral foi implantada a partir de 

encontros que se propunham a discutir o papel da Igreja Católica diante das condições 

de existência da população negra a exemplo do I Encontro do Grupo de Estudos Ligado 

à Evangelização do Negro Brasileiro, em 1978, e o I Encontro de Sacerdotes, 

Religiosos, Religiosas e Leigos Negros, em 1980. Eventos como esses foram realizados 

durante todo o ano de 1980, “aproveitando a estrutura nacional da Igreja Católica, uma 

rede de informação e articulação, incentivando a criação de núcleos e grupos de estudo 

e ação em vários estados” (REGINALDO, 1995, p. 08).    

 Ainda, segundo a autora, no ano de 1981 como fruto destes eventos surgiram o 

Grupo de União e Consciência Negra e em 1988 o Grupo de Agentes da Pastoral de 

Negros. Um dos mecanismos utilizados para divulgar e proporcionar a reflexão acerca 

da religiosidade negra entre os católicos foram os Cadernos de Base. 

 

Este roteiro nasceu depois de alguns encontros de reflexão sobre o racismo e 

de algumas reuniões de jovens negros, num bairro da periferia de Salvador. 

Logo chegou a necessidade de termos algum material que nos ajudasse a 

„espalhar a voz‟ e de combater o racismo que existe em nossa sociedade. 

Preparamos este roteiro para ajudar outros grupos de jovens que se reúnem 

no bairro, nas igrejas, nas escolas e que moram nas periferias das grandes 

cidades, a descobrir o racismo e a começar esta luta para vencê-lo. 
65

        

 

 Nesse trecho ficou evidente como o discurso, bem como a prática pastoral foram 

tangenciados pelas novas posturas teológicas da época, a exemplo da Teologia da 

Libertação que emergiu no seio do catolicismo. É possível perceber como o discurso 

tinha um caráter libertário e crítico da realidade. Vale ressaltar que a Teologia da 

Libertação sofreu sérias oposições de setores da Igreja Católica que não coadunavam 

das opiniões e reivindicações dos movimentos sociais negros. 

 Paralelamente, convém ressaltar que nasceram também no seio do protestantismo 

discussões em torno de uma nova prática, frente ao pietismo e a negligência dos 

protestantes diante dos problemas sociais brasileiros. Estamos falando especificamente 

do grupo de protestantes progressistas que dialogavam com o pensamento da Teologia 

da Libertação, apesar das divergências teológicas possuíam similitudes teóricas para a 

construção de novas práticas diante da realidade brasileira. Silva (2000), afirma que não 

                                                 
65

 Cadernos de Base: Negro tem Valor. Edições Paulinas, 1987. 2ª edição. São Paulo.  



 89 

lograram receptividade entre os setores mais conservadores, entre eles os batistas, 

nossos sujeitos de estudo. 

 

 

Martin Luther King e os Batistas Brasileiros 

       

Diante dos fatos anteriormente relatados e da proximidade da Denominação 

Batista Brasileira e a Junta Americana de Richmond, ao menos até o ano de 1998, nos 

questionamos sobre como repercutiram estes fatos, a Teologia Negra e o pensamento 

ético social de Martin Luther King, entre os batistas brasileiros no período. 

Perscrutando O Jornal Batista e O Batista Baiano, no período de 1960-2005, 

encontramos pouquíssimos registros da figura do pastor negro e um silêncio sobre a 

Teologia Negra.   

O movimento de luta pelos direitos civis liderado por King nos Estados Unidos 

foi iniciado em 1955 e somente em 1964 é registrada a primeira notícia sobre o pastor, 

informando que ao mesmo foi homenageado com o Prêmio Nobel da Paz – momento 

em que o movimento se encontrava bastante debilitado com o crescimento e difusão do 

pensamento de Malcom X entre os negros americanos e o desânimo pela não aprovação 

dos direitos civis para a população negra – O Jornal Batista de outubro de 1964 relatou: 

 

São muitos os grupos de pessoas de côr que vem advogando direitos iguais 

nos Estados Unidos. Muitos deles apelam para os recursos violentos a fim de 

conseguir esses direitos. Martin Luther King Jr. dotado de uma sólida 

consciência cristã e inspirando-se nos processos adotados por Gândi, na 

Índia, conseguiu resultados muito melhores. 

Ultrapassou os outros líderes ainda que êstes sejam, talvez, mais preparados 

que êle é o líder número 1 dos pretos norte-americanos que aprenderam a ser 

a voz a que deve ser ouvida. 

A outorga do Prêmio Nobel da Paz a tão ilustre combatente de uma causa tão 

justa honra os batistas de todo o mundo. 
66

    

  

 À primeira vista podemos simplesmente perceber a exaltação do pastor premiado e 

da Denominação que cumpre seu papel cristão, mas devemos considerar o caráter dúbio 

e omisso que existe no texto. Através do extrato podemos perceber como este não tem a 
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intenção de evidenciar que o pastor e líder é negro, e a contribuição dos batistas norte-

americanos para a segregação racial no país. Não revela ao leitor que o grupo se 

encontrava dividido em duas convenções desde o século XIX: a de brancos e a dos 

negros. 

 O segundo registro que encontramos de King nos jornais foi por ocasião de sua 

morte em 1968, nesta mesma reportagem o autor afirmou: “É a segunda vez que Martin 

Luther King aparece em nossa „torre‟. A primeira vez foi em Outubro de 1964, quando 

festejávamos a sua conquista do prêmio Nobel da Paz”. 
67

 A notícia é finalizada com o 

desejo de que a mensagem de King fosse pregada por todo batista norte-americano. Em 

O Batista Baiano também encontramos registrado o fato da morte – é a primeira menção 

que encontramos no jornal – com o seguinte título: Morreu o Pastor Negro Norte-

Americano Dr. Martin Luther King. 

  

A melhor homenagem que êste jornal pode prestar à memória do eminente 

líder, covardemente assassinado nos Estados Unidos (9 de Abril), em plena 

campanha pacífica pelos direitos civis da população negra de seu grande País, 

é transcrever para a leitura atenta e meditação profunda seu expressivo 

TESTAMENTO ESPIRITUAL 
68

.          

  

 Certamente, os autores das reportagens não poderiam saber que o pensamento 

ético social de King se tornaria um debate teológico entre os batistas, ainda naquele ano 

de 1968. O Jornal Batista tornou-se cenário do debate de alguns leitores e jornalistas do 

periódico. Encontramos na edição de nº. 27 de julho de 1968 – infelizmente não 

conseguimos encontrar todas as edições da referida discussão – no tópico Correio dos 

Leitores a carta do Sr. Luiz d‟Aurea dirigida a redação do jornal. Na carta o leitor se 

mostra indignado com a reportagem da edição anterior que tinha por título: “Martin 

Luther King, um visionário a menos”. 

 

Não é possível, e difícil de acreditar-se, que esse artigo tenha merecido o 

“imprimatur” da Direção do nosso querido jornal!  

Pelo exposto (lá no artigo) o nosso amado irmão não passou de um sonhador-

utopista, visando alcançar o impossível. 
69
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 O autor censurou o jornal pelo espaço que concedeu a um líder equivocado e 

finalizou a carta afirmando que o texto não possuía perspectiva bíblica e que não 

concebia tal visão de King, visto que, todos os grupos religiosos do mundo 

reconheceram o valor do pensamento do reverendo, e um “irmão” o tratava como um 

pecador incapaz de falar em paz. O jornal publicou ambas, a reportagem e a carta, 

afirmando estar respeitando a liberdade de opinião.  

 Após o debate dos leitores o jornal se pronunciou em agosto de 1968 com a 

seguinte reportagem: Martin Luther King - um problema teológico. A epígrafe nos 

inquietou profundamente, o autor fez uma leitura do caráter bíblico da participação e 

liderança de Luther King na luta pelos direitos civis. O autor defendeu que os princípios 

de King eram bíblicos. E que o mesmo encarou a luta como missão inspirada na figura 

de Jesus pela justiça, portanto os seus ideais tinham somente uma implicação teológica. 

Este extrato define as reflexões do autor: 

 

Em se falando de Martin Luther King, devemos salientar que seu objetivo 

primeiro não foi a luta pela paz, nem mesmo pela integração racial; foi lutar 

pela justiça. Os aspectos e circunstâncias que o levaram a ser identificado 

como pregoeiro da paz e integração racial são conseqüência lógica da sua luta 

pela justiça. Diríamos: a justiça foi seu objetivo; seu método, pacifista; a 

segregação racial um aspecto que êle procurou combater em sua luta pela 

justiça. 
70

          

  

 A discussão acerca do pensamento de King não é nova. O debate no periódico 

tornou-se apenas mais um que refletiu sobre os ideais do reverendo batista. Os 

articulistas simplesmente construíram representações diferenciadas acerca do mesmo 

sujeito e evento. Embora a rígida doutrina batista conduzisse a universalidade de 

representações da realidade, na qual seu grupo se encontra inserido, estes sujeitos 

realizaram uma luta de representações segundo seus interesses. Chartier afirma que 

 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 

produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem 

impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezadas, a legitimar 

um projecto reformador ou justificar, para os próprios indivíduos as suas 

escolhas e condutas. (CHARTIER, 1990, p.17)  
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 Percebendo os ideais e as intenções por trás do discurso é necessário evidenciar e 

destacar este poema, de autoria de Carlos César R. L. Soares, publicado em O Jornal 

Batista: 

 

Martin Luther King 

O negro tiro 

Assassinou o 

Negro corpo. 

O negro tiro 

Assassinou apenas 

O corpo negro 

De alma branca ... 

Por que não há tiro 

Por mais negro 

Que assassine a alma  

Que o Senhor purifica  

E embranquece ....
71

  

  

 O destaque dado às palavras em negrito foi nosso. Tentamos evidenciar como o 

racismo doutrinário se revela neste poema. Como se mostra intencional a diminuição do 

negro na representação batista. O reconhecimento aos feitos de King estão na sua “alma 

branca”, que foi embranquecida e limpa pelo poder de Jesus. Mas, essencialmente ele 

era sujo e negro, imundo e foi transformado. O provérbio: “negro de alma branca” é 

corrente na Bahia e denota racismo, haja vista que afirma implicitamente que negro 

bom tem alma branca. Vale lembrar que no primeiro capítulo discutimos sobre como 

os batistas trazem em sua liturgia esta interpretação da cor preta como símbolo da 

imersão no pecado através da análise de sua hinódia por Silva.  

 A cor negra é representada no imaginário batista como pecado e para eles o negro 

traz na pele a marca deste. Ainda, na Idade Média foram criadas imagens negativas 

sobre o negro, sendo representado no imaginário religioso como um pecador e a sua 

condição de escravo como uma punição por seu pecado
72

. Neste sentido, foram 

difundidas as idéias raciais de superioridade branca e européia com argumentos 

teológicos e biológicos da inferioridade dos povos do hemisfério sul, antes mesmo do 

imperialismo colonial, e reproduzidas, ainda, no século XX pelos batistas como foi 

possível perceber através do poema. 
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 Depois dos registros analisados anteriormente é percebido o silêncio da figura de 

Martin Luther King na documentação. Após o ano de 1968 não encontramos nenhuma 

notícia até o ano de 1998, contudo não podemos considerar como um registro acerca da 

pessoa de King e do que ele representou para a luta dos movimentos negros em todo o 

mundo. 

 

 

 

 Esta interpretação se fundamenta no fato que na notícia, Consciência Social em 

Baixa, do pastor Esequias Santana não é mencionado ou citado o nome de King. Quanto 

menos a chamada da capa elucida quem é o homem negro da foto. O leitor desta 

reportagem não tem como perceber ou identificar no texto o homem negro  que ilustra 

a noícia. Uma imagem descontextualizada na qual somente quem viu uma fotografia 

(identificada) do reverendo batista negro norte-americano poderia associar sua trajetória 

de vida e seu pensamento ético social com o texto do pastor Esequias Santana sobre o 

Dia da Consciência Negra e a necessidade dos batistas descruzarem os braços.  

 Estes foram os únicos registros da figura de King nos jornais da Denominação 

encontrados no período de 1964-2005. Somente percebemos a repercussão do 

pensamento de King entre os batistas antes do I ENBBRASOR – e mesmo assim não 

entre os batistas em Feira de Santana – na Igreja Batista Sião em Salvador por volta da 

Foto: Juciane 

O Batista Baiano, 1998. 

Novembro, p. 01  
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década de 70, segundo o entrevistado Pedro Rocha
73

. Havia na congregação o Grupo da 

Mocidade Martin Luther King e era influenciado pelo contexto norte-americano de luta 

pelos direitos civis. O grupo proporcionou transformações naqueles jovens, marcando 

as suas vidas tanto religiosa como socialmente. Sobre o grupo Pedro Rocha nos relatou: 

 

(...) fazíamos festas na Igreja. Festas dançantes na década de 70, e isto era 

algo tolerado. Peças de teatro na igreja, abordando estas questões [Luta pelos 

direitos civis negros, guerra do Vietnã, movimento hip], discussão abordando 

estes temas. Então pegando o corte da questão racial há muita influência né? 

Eu por exemplo a estética , naquele tempo eu usava cabelo black power, 

roupas mais assim... Eu, outros tinham esta consciência mais. Mesmo dentro 

da Igreja tinha essa percepção
74

.   

 

 Este caso desta comunidade batista se revelou como um fato isolado. De alguma 

forma este grupo de jovens burlaram os mecanismos da Denominação Batista de 

impedir a intervenção ou diálogo de seus membros em questões culturais, políticas e 

sociais de seu tempo, na sociedade na qual se estabelecia e relacionava. Demonstrando 

como a autonomia da religião é relativa, ou seja, depende das estruturas das relações 

historicamente construídas. Por isso, Bourdieu afirma que o campo religioso é um 

espaço simbólico no qual os agentes lutam para determinar, validar e justificar a sua 

classificação dos signos, transformando as estruturas das relações se preciso.   

 Um dos possíveis fatores para a introdução destas discussões na Congregação 

Batista Sião, em Salvador, e não em outras comunidades batistas tenha sido a 

composição social de sua membrezia. Em seu estudo, Uma História das Mulheres 

Batistas Soteropolitanas (1930-1960), Almeida realizou uma comparação entre as 

mulheres batistas das Congregações de Plataforma e Sião. Neste trabalho a autora 

evidenciou o caráter intelectual e elitista da membrezia da comunidade de Sião. 

Convém ressaltar, que as mulheres da Batista Sião eram predominantemente brancas e 

as da Batista Plataforma negras. Segundo Almeida, “a Igreja Batista Sião 

majoritariamente abrigava uma elite sócio-econômica e parecia ter seus interesses 

voltados para evangelizar essa parte da população soteropolitana” (ALMEIDA, 2006, p. 

46). Portanto, uma elite intelectualizada teria mais facilmente acesso a estas questões 
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políticas e sociais que perpassavam o contexto histórico como a luta pelos direitos civis 

nos EUA e Guerra do Vietnã. Uma realidade muito diferente da Congregação Batista de 

Plataforma que tinha uma membrezia predominantemente de operários/as e domésticas, 

que vivenciavam estas questões de racismo na pele. Mas, nos questionamos: Por que a 

figura de Martin Luther King inspirou esses jovens?       

 King, como homem de seu tempo, nascido na região sul dos Estados Unidos 

cresceu em meio a discriminação racial e vindo de uma família cristã, especificamente 

de pastores, teve uma educação religiosa que permeou a construção de suas 

representações e práticas acerca da luta pelos direitos civis negros. A religião esteve 

sempre presente em seus discursos. A exemplo do seu mais famoso discurso I have 

dream (Eu tenho um sonho) proferido na marcha a Washington em 1963. Mas, 

queremos evidenciar que seus discursos também tinham um caráter político e 

contundente que instigavam as pessoas, que os ouviam, a romper o silêncio da opressão 

e exploração a qual estava submetida a população negra naquele contexto nos Estados 

Unidos. 

 

Mas chega um momento em que a gente se cansa. Estamos aqui esta noite 

para dizer àqueles que nos têm maltratado durante tempo que estamos 

cansados. Cansado de ser pisoteados pelo pé brutal da opressão. 

Durante muitos anos temos tido uma paciência assombrosa. Algumas vezes 

temos feito nossos irmãos brancos crerem que gostamos de seu tratamento. 

Mas viemos aqui esta noite para nos livrar dessa paciência que nos faz 

pacientes com tudo, menos com a liberdade e com a justiça.  

Se protestarmos valentemente, mas com dignidade e amor cristão, quando a 

história falar de nós, os homens dirão: “Ali viveu um povo grande. Um povo 

negro que injetou novo sentido e dignidade às veias da civilização”. (RENA, 

1996, p. 39) 

 

 Este discurso foi pronunciado no momento da articulação do boicote aos ônibus 

em Montegomery. Neste período foram realizadas assembléias pelos negros para tomar 

decisões acerca do movimento, resolver os problemas dos transportes alternativos, bem 

como seriam articuladas as negociações. Neste mesmo momento foi organizada a 

Associação Progressista de Montegomery. Por ocasião da sua morte, em seu enterro, foi 

reproduzida a gravação de um dos seus sermões que também demonstram o caráter 

libertário e humano do pensamento de King: 
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Se alguém estiver perto de mim quando chegar o meu dia, não desejo um 

grande funeral. E se alguém quiser falar de mim, que não seja muito. Digam 

que não mencionem que eu tenho o Prêmio Nobel, nem que recebi trezentos 

ou quatrocentos outros prêmios mais. Isso não importa. Eu só quero que 

digam que Martin Luther King tratou de amar alguém. Sim, digam que eu era 

um tambor. Um tambor da justiça. Um tambor da paz. Um tambor da retidão. 

Tudo o mais não importa. Eu não tenho dinheiro para deixar, nem luxos, nem 

as coisas boas da vida. Só quero deixar uma existência comprometida. 

(RENA, 1996, p, 77).   

  

 As palavras de King eram candentes, e a perspectiva da igualdade do discurso 

cristão de que “Deus não faz acepção de pessoas” é questionado em sua fala. Muitas 

vezes as suas palavras conduzem a afirmação que se este dito não fosse posto em prática 

é por que a Bíblia não serviria de nada. Portanto, o pastor negro se apropriou do texto 

bíblico que conduz as representações e práticas protestantes de forma particular, e 

subverteu a ordem religiosa batista de seu tempo, interferindo nas questões sociais e 

transformando o próprio texto bíblico na matriz ideológica e inspiradora da sua luta 

contra a discriminação, em favor dos direitos civis. Em um momento que permanecia o 

discurso dualista da díade “Reino dos Céus X Reino deste mundo” entre os 

conservadores, King fez uma leitura da Bíblia à luz da realidade social vivida pelos 

negros americanos.      

 Deste modo, podemos concluir que o silêncio dos ideais de King e da Teologia 

Negra entre os batistas brasileiros foi intencional. Refletir sobre seu pensamento no 

período de 1968 e 1998 poderia suscitar subversões semelhantes no Brasil, dado o 

contexto histórico de efervescência dos movimentos sociais, em particular o movimento 

negro que denunciou o racismo escamoteado presente nas relações sociais e econômicas 

do País. A figura de King pode ser definida como profeta, utilizando-se a definição de 

Bourdieu. O profeta tem por função colocar em 

   

questão o monopólio dos instrumentos de salvação, estando obrigados a 

realizar a acumulação inicial do capital religioso pela conquista (e/ou pela 

conquista incessante) de uma autoridade sujeita às flutuações e às 

intermitências da relação conjuntural  entre a oferta de serviço religioso e a 

demanda religiosa de uma categoria particular de leigos (BOURDIEU, 1971, 

p. 59).    

  

 Neste sentido, King assumiu esta posição e questionou a prática do Evangelho que 

para ele deveria assumir a prática e crítica social da realidade. Questionar o contexto 
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social no qual a Igreja se encontra inserida. A “palavra de Deus” não deveria ser 

somente falada mais também praticada. A Igreja não poderia se isentar da realidade e 

fechar os olhos para a opressão e discriminação dos negros, mas antes libertá-los de seu 

opressor, fazer justiça na Terra. King questionou o discurso institucionalizado batista 

de: Meu Reino Não é Deste Mundo.  

 O silêncio fala, e este diz que a intenção dos líderes do grupo batista foi de não 

permitir o acesso a estas discussões e vela-las entre os batistas brasileiros de modo a não 

dar mecanismos para questionar a tutela estadunidense, branca, e racista. Na análise de 

edições da revista encontramos um texto contundente que ressalta outra postura entre os 

batistas mais jovens, O Pensamento Ético Social de Martin Luther King Jr. e sua 

Relevância para o Desenvolvimento de uma Ética Social a partir de uma 

Perspectiva Evangélica Brasileira, de Raimundo César Barreto Jr., ex-aluno do 

STBNe e um dos fundadores do Centro Martin Luther King na Bahia, que dizia:  

 

No meio evangélico brasileiro, em particular, a negligência e o 

desconhecimento do pensamento de MKL, Jr. não foram um acaso. Se 

pensarmos que missionários brancos, em sua maioria absoluta vindo do Sul 

dos EUA, ocupavam posições de destaque e influência nas primeiras 

denominações evangélicas brasileiras, enquanto seus compatriotas davam 

suporte explícito ou velado à segregação racial na sua terra de origem, não é 

surpresa, nem fruto do acaso, que o pensamento de Martin Luther King, Jr., 

nos tenha sido negado e até proibido. 
75

      

  

 O extrato do texto nos chama a atenção por dois motivos pelo objetivo do texto 

que engloba uma reflexão sobre o pensamento de King e pelo caráter de denúncia do 

trabalho. Uma acusação que ganha forma com a inserção da disciplina Teologia Negra 

no STBNe. De fato a disciplina se revelou como a tentativa de atender a estas 

discussões e conflitos sobre a discriminação étnico-racial e construção identidades 

negras dentro do grupo e que se encontravam veladas. A disciplina Teologia Negra e 

seus desdobramentos foram discutidos mais amplamente no quarto capítulo. 

 

 

 

                                                 
75

 Revista Epistêmê. O Pensamento Ético Social de Martin Luther King Jr. e sua Relevância para o 

Desenvolvimento de uma Ética Social a partir de uma Perspectiva Evangélica Brasileira. Julho de 2001, 

nº 02, p. 81-85. 
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I Encontro Batista Brasileiro sobre Racismo 

 

 Consideramos como um marco importante em nosso estudo a realização do I 

ENBBRASOR em agosto de 1999. Segundo Jorge Nery
76

, o encontro foi uma idéia do 

então reitor do STBNe, Ágabo Borges de Souza e de seu irmão carnal Sóstenes Borges 

de Souza. O reitor do Seminário realizou viagens ao Estados Unidos, onde encontrou o 

Dr. Allen D. Wight Callahan, um estadunidense negro – que se tornaria professor a 

partir do ano de 1999 do mestrado do STBNe – e  outros estudiosos da Teologia Negra 

e os convidou ao Brasil para articular o evento.    

 Deste modo o evento foi realizado pelo STBNe e organizado por lideranças 

batistas como o reitor da instituição Ágabo Borges de Souza, – primeiro reitor brasileiro 

do Seminário que assumiu a direção em janeiro de 1999 – por seu irmão Sóstenes 

Borges de Souza e pelo professor negro norte-americano da instituição o Dr. Allen 

Dwight Callahan, um grande estudioso da Teologia Negra, e membro da Convenção 

Norte-americana Batista Negra do Texas 
77

.  

 O evento se propôs a refletir sobre o racismo e os aspectos da doutrina batista que 

contribuíam para o escamoteamento da discriminação racial dentro do grupo. Mas, a 

participação de membros da Denominação foi irrisória, poucos pastores e estudantes 

(seminaristas) compareceram ao I ENBBRASOR, como podemos perceber através da 

entrevista realizada com um dos professores do STBNe que participou do evento, o 

professor Jorge Luís Nery:  

 

(...) pouquíssimos alunos de Salvador, contou-se de dedo três alunos. 

Inclusive eu, um professor daqui mais dois alunos daqui de Feira de Santana. 

Salvador onde tá o Seminário lá, a assistência foi de menos de quatro alunos. 

A presença dos pastores batistas de Salvador soa cerca de cem igrejas 

batistas, a presença dos pastores foram quase zero, ou seja, nem a associação 

batista do Salvador, nem representante, nem pastores batistas, muito menos 

membros de igrejas batistas participaram do encontro. 
78

 

  

 Segundo outros entrevistados talvez o evento tivesse pecado pela divulgação. 

Contudo, reflete a dificuldade que o grupo tem de admitir a existência do racismo 

                                                 
76

 Na entrevista concedida em 30/01/2007 
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dentro da Denominação, bem como de refletir sobre a problemática do racismo nas 

comunidades. Convém registrar este fato, dado o cenário no qual se encontra inserida a 

Denominação Batista Baiana visto que, o evento se propunha a discutir sobre a 

realidade mais recente do negro evangélico no estado de maior população negra do País. 

Pedro Rocha
79

 quando perguntado sobre suas impressões acerca do evento nos 

respondeu: 

 

Eu achei muito interessante. O problema é que quando se faz um congresso 

desse muito mais para ser um item de uma institucionalização de alguma 

coisa e mesmo estes aspectos de cooperação entre cidades, instituições. Então 

eu vi o congresso como muito como .... algo meio que nesta perspectiva de 

ser alguma coisa para a partir daí ... tá me faltando a palavra ... não é credi... 

credi se credenciar para se obter uma possibilidade de cooperação entre 

pessoas daqui e da Europa
80

.  

 

 O entrevistado evidenciou que o evento foi importante, mas que as intenções da 

realização do evento não condiziam com uma tentativa de rompimento ou de uma 

crítica efetiva da doutrina batista. Em outras palavras, o evento para Pedro foi para 

“cumprir tabela”. A não realização de outro evento nos leva a muitas indagações, 

contudo nada podemos afirmar sobre as “reais” intenções do evento haja vista que o 

entrevistado não detalhou os motivos de suas impressões. Mas, tentamos perceber a 

repercussão e os desdobramentos do evento entre os batistas, mais especificamente entre 

os estudantes e professores do STBNe.   

 Um dos desdobramentos do evento foi a publicação das palestras na revista 

Epistêmê, a qual nos deu aporte para analisar o discurso dos preletores e debatedores do 

I ENBBRASOR. Antes é necessário ressaltar que o edital de convocação do evento 

especificou a necessidade dos preletores e debatedores pertencerem a uma comunidade 

batista, e que membros de outras denominações ou confissões religiosas poderiam 

participar somente como ouvintes, demonstrando como os organizadores não estavam 

interessados em ouvir posição de outros grupos religiosos. 

 Em uma das mesas do encontro foi abordada a temática Localização Histórica do 

Racismo Brasileiro pelo preletor Paulo D. Sipierski que teceu críticas às doutrinas 

teológicas que têm como principal característica a “demonização das expressões 

                                                 
79

 Membro da Igreja Batista da Graça em Salvador. 
80

 Entrevista realizada em 25/08/2008. 



 100 

religiosas afro-brasileiras, particularmente o candomblé” 
81

. O discurso do professor 

Sipierski desmascarou o racismo presente na doutrina batista. Em seu texto o mesmo 

considerava que os protestantes têm travado uma “guerra espiritual” por bens religiosos. 

Nessa guerra os adeptos de religiões afros têm sofrido uma violência simbólica que se 

concretiza nas conversões e negação da religiosidade anterior que passa a ser 

demonizada pelo próprio ex-adepto. 

 Sobre o fato, o então reitor da instituição Ágabo Borges, e que também promoveu 

o evento se pronunciou nestes termos: 

 

Pensar, portanto, no racismo, partindo da realidade brasileira, é pensar na 

desumanização do ser humano, concretizada na escravidão, que deixou as 

suas marcas, não somente no desenvolvimento social, mas também na 

consciência do povo.  

Lamentavelmente esta experiência histórica manteve seus reflexos até nossos 

dias
82

.         

  

 Das palestras do evento a que mais chamou nossa atenção foi a do Dr.Callahan. 

Seu discurso teve um caráter ímpar no evento. Em sua oratória, foi perceptível a 

apropriação dos textos bíblicos e ressignificação a partir da figura de Cristo para a luta 

dos negros: 

 

Os afro-americanos viram Jesus como suave mestre da pedagogia dos 

oprimidos. Alguns, também, o viram como seu líder militante, apropriando o 

tipo bíblico do Êxodo vendo nas histórias dos escravos hebreus antigos as 

próprias aspirações para a libertação do cativeiro. (...) O regime da escravidão 

tinha que ser destruído por armas, assim os eleitos à lutar ao lado dos anjos.
83

             

 

 O relato da experiência do racismo nos EUA por Dr. Callahan nos proporcionou 

compreender como a Teologia Negra funciona como mecanismo de identificação do 

indivíduo com a imagem do Cristo. As marcas dos cravos da cruz de Jesus se 

assemelham no imaginário as marcas da escravidão. Além disto, foi possível constatar 

como a espiritualidade negra inspirou e motivou a luta contra a discriminação racial e 

injustiça social, bem como a construção de identidades religiosas negras nos EUA. Por 
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isso, tentamos identificar como se dão estas construções identitárias entre os batistas 

baianos, mais especificamente em Feira de Santana. 
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CAPÍTULO 4 

“CONHECEREIS A VERDADE E A 

VERDADE VOS LIBERTARÁ”: DA 

CONSCIÊNCIA DO RACISMO A 

CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES 

NEGRAS ENTRE OS BATISTAS EM 

FEIRA DE SANTANA  
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“CONHECEREIS A VERDADE E A VERDADE VOS 

LIBERTARÁ”: DA CONSCIÊNCIA DO RACISMO À 

CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES NEGRAS ENTRE OS 

BATISTAS EM FEIRA DE SANTANA  

 

 

 

 

 

 

 

 Esta frase é parte do mais famoso discurso de Martin Luther King, o qual foi 

proferido na marcha a Washington, nos Estados Unidos em 28 de Agosto de 1963. A 

marcha foi uma das muitas manifestações realizadas pela população negra daquele país 

na luta pelos seus direitos civis. Em cem anos – pois naquela data se comemorava 100 

anos da Proclamação da Emancipação dos Negros nos EUA – negros e negras, ainda, se 

sentiam escravizados, humilhados e oprimidos pelo racismo institucionalizado branco. 

Naquele dia se rebelaram contra seu opressor e davam um “basta” ao consentimento 

àquela situação. Podemos perceber nas palavras do reverendo batista negro o protesto, 

bem como a resposta dada aos norte-americanos: Somos iguais! Não mais aceitavam 

calados a voz e arrogância daqueles que se diziam superiores pela sua cor da pele. Antes 

se reconheciam como negros, os reconheciam como brancos e diziam em alto e bom 

som: Fomos criados iguais! Somos seres humanos!    

 Iniciar este capítulo, que finaliza este estudo, ainda inicial, lembrando a trajetória 

de King e dos vários sujeitos negros que participaram daquela luta na época está 

relacionado com a nossa compreensão de que a consciência do racismo é o primordial 

mecanismo para a construção de identidades negras. 

 Quando foi escolhido o STBNe como lócus de nossa discussão tentamos trazer a 

necessidade de reflexão sobre a formação dos principais líderes da Denominação 

Batista, os articuladores e reprodutores da doutrina batista. A importância de 

compreender o papel que pastores, missionários, educadores e evangelistas assumem 

nas comunidades religiosas que fazem parte é primordial. Haja vista que, como 

detentores do capital simbólico as suas opiniões, as suas representações e práticas 

... eu acalanto o sonho de que um dia toda a 

nação se ponha de pé e viva o verdadeiro 

significado de sua crença. Sustentamos que essas 

verdades são evidentes por si mesmas, que todos 

os homens são criados iguais...     

Martin Luther King 
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influenciam e orientam todo um conjunto de indivíduos. Não estamos dizendo que o 

indivíduo aceita ou se apropria de tudo indistintamente, pois há uma relação de  

interesse na apropriação, contudo, no âmbito religioso o “corpo de sacerdotes tem a ver 

diretamente com a racionalização da religião e deriva o princípio de sua legitimidade de 

uma teologia erigida em dogma cuja validade e perpetuação ele garante” (BOURDIEU, 

1971, p.38). 

 Assim, identificar a possibilidade de construção de identidades negras entre este 

corpo de sacerdotes nos permite perceber os prenúncios de rupturas étnico-religiosas 

entre os batistas que tencionam para transformações nas representações e práticas 

apresentadas no capítulo dois deste estudo.  

 Ancoramos este capítulo nas experiências e sujeitos que participam ou 

participaram ativamente do grupo. Através de suas memórias discutimos sobre a 

construção de identidades negras entre os batistas. Compreendemos a memória como 

lembranças de experiências alicerçadas em um espaço historicamente localizado. Diehl 

afirma que “o processo de conscientização da experiência presente, através da 

rememorização, configura-se como ponto chave da contemporaneidade daquilo que 

podemos chamar de identidade” (DIEHL, 2002, p.111).  

 

 

A Teologia Negra dentro do STBNe 

 

 A breve passagem do Prof. Callahan no Seminário foi bastante significativa. Pela 

primeira vez na história da instituição, de forma sistemática, alunos/as e professores/as 

começaram a ter contato com a Teologia Negra e a refletir sobre a leitura do Evangelho 

a partir da negritude e sobre racismo nas instâncias eclesiásticas.  

 Callahan tinha uma postura muito diferente de outros norte-americanos – não 

somente dos brancos, mas também de outros missionários negros – que já haviam 

passado pela instituição. Jorge Nery, que além de ser professor foi estudante do STBNe 

na década de 90, nos relatou em entrevista sobre a postura de outros professores norte-

americanos negros em entrevista: 
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O Seminário foi dirigido por muitos anos por um americano do Sul dos 

Estados Unidos, então você nunca tinha visto aqui, um negro, um missionário 

negro chegar aqui no seminário. Quando um missionário negro chegou aqui 

era mais aquele missionário negro pele preta, sabe … aquele negro de alma 

branca.Embora ele assumisse pouco a sua identidade de negro norte-

americano, estadunidense, a maneira …  o pensar teológico  dele não refletia 

nada a Teologia Negra norte-americana pelo contrário a teologia 

fundamentalista branca. E estava a serviço dessa teologia fundamentalista 

branca que enviava missionários aqui para o Brasil. Embora viesse aqui para 

a Bahia para trabalhar com quilombolas, né? E chegando entre os ... entre os 

quilombolas ele fazia a mesma prática de missionários brancos quando 

vieram aqui a cem anos atrás, ou seja, não assumia com criticidade o 

problema do negro no Brasil
84

.  

 

 As palavras de Nery nos permitem compreender como, ainda, no final do século 

XX não havia uma preocupação da instituição em discutir sobre os problemas sociais 

dos negros, estes que compunham a maioria de sua membrezia nas congregações 

batistas. Os missionários oriundos da Junta de Richmond possuíam uma visão teológica 

muito diversa da leitura de Callahan do Evangelho. O Prof. Nery frisa: “negro de alma 

branca”. Portanto, não se tratava de um negro que construía a sua leitura de mundo, 

principalmente religiosa, a partir da Teologia Negra. Esta que busca nas Escrituras o 

reconhecimento de si a partir da negritude. 

 É preciso reconhecer e perceber que talvez aquele missionário não se importasse 

ou não se identificasse com a cultura negra. A construção étnica é individual. Não 

pretendemos defender essencialismos, o indivíduo por ser de cor preta não 

necessariamente se reconhecerá como negro ou construirá uma identidade étnica negra.  

 

a identidade surge, não tanto da plenitude da identidade, já presente dentro de 

nós enquanto indivíduos, mas da insuficiência de totalidade, que é 

„preenchida‟ a partir do que é nos exterior, pelas formas como imaginamos 

ser vistos pelos outros (Apud: PINHO, HALL, 1997, p.41)   

 

 É possível que a rígida doutrina batista para o missionário, citado por Nery, 

“melhor correspondia[esse] aos seus próprios conceitos das relações do homem com o 

sobrenatural, com o seu gosto pela música, o ritmo e a dança, e o seu antigo ritual de 

comunhão com o divino” (BASTIDE, 1971, p. 504).  Mas, não podemos perder de vista 

que o missionário negro citado por Nery contribuiu para a manutenção de uma ordem 
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estabelecida pelos primeiros missionários estadunidenses brancos de condenação a 

cultura local e aversão ao diálogo com a mesma.  

 Deste modo, a figura de Callahan marca por tecer outras interpretações acerca da 

doutrina. A experiência de Callahan é particular, o racismo norte-americano que ele 

relatou em seu discurso durante aulas e palestras no STBNe se revelou desnudado, não 

se apresenta escamoteado como nas relações no Brasil, portanto quando ele  fala de 

liberdade está implicitamente falando de conflitos, lutas e conquistas. Os seus relatos 

das práticas racistas norte-americanas encontram semelhanças no racismo brasileiro. 

Assim, as “escamas” que disfarçam a doutrina batista são retiradas dos olhos dos/as 

estudantes/as do STBNe.  

 A importância da atuação do Dr. Callahan, para aqueles que o conheceram ou 

ouviram suas palestras no STBNe estava na significação dada por ele mesmo ao 

Evangelho e à liturgia. Na entrevista realizada com o professor foi possível perceber 

como foram reconstruídas e reelaboradas as concepções de adoração e louvor pelo 

mesmo, que assumem na sua visão um caráter mais pentecostal
85

, rearfimando uma 

estética de origem afro: 

 

a dinâmica, a música, a dança eram coisas, e gosto mais desse jeito, gosto 

mais talvez de barulho, gosto mais. Faz parte da minha espiritualidade. 

Descobri que estas expressões marcam também, em geral, a espiritualidade 

dos meus antepassados [negros]até antes do Cristianismo.        

(...) 

É a música (estalos dos dedos) com ritmo, com ritmo que me faz ... esta 

música é que move pessoas que isto é uma tecnologia que uso amplamente. 

Então descobri neste estilo da adoração, uma tecnologia pela adoração que se 

bem muito, muito boa e eu acho que Deus merece a adoração. Ele merece o 

melhor e descobri nesta música, nesta dança, neste ritmo .... afro como vocês 

dizem aqui, exatamente igual a mesma tecnologia, então para fazer alguma 

coisa, fazer alguma coisa com música e ... e .... e ... utilizam isso do jeito 

americano
86

. 

 

 Havia uma certa poesia e emoção nas palavras do professor, que apontam como a 

identidade religiosa negra do entrevistado é tangenciada pela leitura que este faz de si e 

de sua relação com o sagrado. A identificação com as raízes africanas, a busca e o 
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encontro com uma ancestralidade negra dentro de um contexto religioso protestante 

possibilitou, não somente ao entrevistado, mas também a vários sujeitos negros o 

reconhecimento de si, em músicas, danças e ritmos de origem africana. Portanto, 

mecanismos de construção de uma negritude evangélica.  

 A Teologia Negra tem uma característica política muito forte na pregação e leitura 

do Evangelho: a partir de si mesmo, o/a negro/a encontra a sua libertação e o 

mecanismo de resistência contra a discriminação racial e étnica. O/A negro/a se 

apropria do próprio texto bíblico e o ressignifica. Isto é permitido pela polissemia do 

texto bíblico, que permite a multiplicidade de interpretações e o livre arbítrio concedido 

por Deus a todos os homens e mulheres. Esta visão do cristianismo é protestante, a qual 

defende como princípio o sacerdócio universal, ou seja, diferentemente da relação do 

padre com a comunidade católica a cada protestante é permitida a livre interpretação 

bíblica. O pastor não media as relações entre o fiel e Deus, o indivíduo se apropria do 

texto livremente sob a inspiração do Espírito Santo, o que lhe propicia concepções 

alternativas. 

 Esta teologia, próxima do mundo afro, se insere no STBNe de forma mais efetiva 

com a disciplina Teologia Negra no ano de 2004. A disciplina eletiva – portanto não 

fazia parte da grade de disciplinas do currículo mínimo – foi oferecida por duas vezes, 

nos anos de 2004 e 2005, e ministrada pelo professor Jorge Luís Nery de Santana. 

Segundo o mesmo a disciplina se propôs a realizar discussões sobre racismo e 

negritude, utilizando como mecanismos a realização de encontros com movimentos 

sociais de origem afro. A turma do ano de 2005 realizou a I Semana da Consciência 

Negra Evangélica, a qual não teve muita aceitação do grupo batista. As atividades – 

entre cultos e mesas-redondas – foram realizadas no STBNe, na Universidade Estadual 

de Feira de Santana e congregações neopentecostais, nas quais houve um maior número 

de participantes, contrariamente ao esperado pelos/as estudantes. Sobre a repercussão da 

disciplina entre os líderes da Denominação Nery nos relatou o seguinte: 

 

Ela acontece com muito protesto dos pastores né? Volta e meia na 

Convenção Batista Baiana meu nome circula como professor que ensina 

candomblé no seminário, que ta ensinando os alunos as praticar candomblé. 

Então ainda uma ignorância muito grande por parte dos pastores, preconceito 

também, volta e meia fazer essa disciplina no seminário oferece-se 
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resistência. Não sei se o reitor o Dr. Ágabo Borges ainda vai querer que esta 

disciplina aconteça no seminário pelos falatórios que ocasionam
87

.  

 

 O extrato da entrevista nos possibilita perceber como os debates dentro da 

Denominação sobre o diálogo dos batistas com a cultura de matriz africana incomodava 

o corpo de sacerdotes do grupo. Demonstrando estarem totalmente avessos à 

interculturalidade do protestantismo, de origem branca, com o candomblé ou umbanda, 

de origem africana. Também nos permite compreender como as rupturas são 

propiciadas e reivindicadas por segmentos do grupo batista.  

 Entende-se interculturalidade “enquanto processo contextual-universal de 

capacitação para uma cultura de culturas (e religiões) em relação e transformações 

abertas, não é missão, mas desmissão” (FORNET-BETANCOURT, 2007, p. 50). 

Portanto, o protestantismo perderia o caráter salvacionista e etnocêntrico que se faz 

superior a qualquer cultura, particularmente no aspecto religioso. As práticas religiosas 

perderiam o caráter de proselitismo e conversão e assumiriam o papel de dialogar com 

as diferentes religiões, independentemente das origens. Fornet-Betancourt afirma que os 

empecilhos da interculturalidade no âmbito religioso estão no “peso doutrinário da 

tradição que procura inculturar é ainda tal que o leva a frear em nome da conservação da 

suposta identidade do supostamente próprio às dinâmicas de uma mutação francamente 

aberta” (FORNET-BETANCOURT, 2007, p. 49).   

 Também faziam parte das discussões da disciplina Teologia Negra o pensamento 

de pan-africanistas como Malcom X, Marcus Garvey e Luther King. Portanto, a 

disciplina rompeu definitivamente com o silêncio dos ideais de King entre os batistas, 

mais especificamente dentro do STBNe trazendo novas perspectivas para sujeitos 

negros que se inseriam naquele contexto religioso batista embranquecido e hostil às 

manifestações culturais afro-brasileiras. Convém ressaltar que a introdução da Teologia 

Negra é o rompimento de uma tradição, de uma hegemonia teológica anglo-saxônica 

presente nos seminários batistas desde o século passado.  

 Sobre a influência dos negros Martin Luther King e Malcom X citados 

anteriormente é necessário lembrar a influência desses nos movimentos negros no Brasil 

e na Bahia. Pinho cita em seu trabalho, Reinvenções da África na Bahia, um trecho de 

uma entrevista cedida por Osvalrísio, diretor do Ilê Ayê à TV Cultura que dizia: 
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O Ilê Ayê foi fundado e se baseou muito nos negros norte-americanos, os 

Black Power, Malcom X, Martin Luther King, Mandela e muitos outros 

africanos que lutaram pela libertação do seu país. Então essas pessoas, nós 

fazemos questão de que sejam lembradas, porque é uma força, é uma maneira 

de mostrar que os negros lutam em todo o mundo para libertar o seu povo 

(PINHO, 2004, p. 27).      

 

 Por isso, tornou-se imprescindível ao estudo compreender como paralelamente a 

influência do pensamento, de King e Malcom X, a tantos movimentos negros no Brasil 

encontramos um silêncio entre os batistas brasileiros?  

 Segundo a entrevista realizada com a professora Aletuza Gomes Leite, e ex-aluna 

da instituição no período de 1997 a 2001, durante o seu curso de Bacharel em Teologia 

ela somente ouviu o nome de King na disciplina História da Igreja e de forma bem 

superficial: “(...) é uma discussão que pode aparecer por que o professor ele pode 

chamar para o currículo, mas você não tem necessariamente disciplinas que contemplem 

essa discussão aqui no Seminário” 
88

.  

 Também em entrevista o ex-estudante Maroel Bispo que estudou na instituição no 

período de 1997 a 2000 – atualmente pastor da Igreja Batista Missionária do Feira VI – 

declarou não ter discutido ou ouvido falar sobre Teologia Negra ou Martin Luther King. 

O mesmo relatou como foi marcante a figura de um professor negro norte-americano – 

que acreditamos ser Callahan – mas que não recorda exatamente o nome e que poderia 

ter falado algo, porém não cursou nenhuma disciplina com o mesmo. Mas, lhe encantou 

o fato de ser um professor negro na instituição.          

 A repercussão da disciplina entre os estudantes foi surpreendente. Jorge Nery, 

professor da disciplina, afirmou na entrevista quando perguntado sobre a receptividade 

dos alunos e o impacto no contato com a Teologia Negra e o pensamento de Luther 

King que: 

 

(...) muitos deles se descobrem, assumem sua identidade negra. Eu lembro de 

uma vez que duas estudantes, na frente de Dr. Callahan, choravam dizendo 

que elas se descobriram enquanto gente, enquanto negras, né, discutindo a 

disciplina. Então isso já vale a disciplina. 
89
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 Portanto, a disciplina criou nas alunas uma crise de identidade, reavivando nessas 

mulheres através da religiosidade a auto-estima e a construção de uma identidade auto-

consciente da diferença e individualidade que foi sufocada. É o individuo se 

descobrindo através do texto bíblico, ressignificando o que é ser negro ou negra, o 

encontro com a negritude em um contexto de liderança majoritariamente branca. 

 A escolha do título deste capítulo: Conhecereis a verdade e a verdade vos 

libertará, foi uma forma de afirmar como através da verdade, da revelação, os sujeitos 

percebem o quão racista é a doutrina batista. O indivíduo se reconhece na posição de 

oprimido, identifica que as razões para sua discriminação é a sua cor, e entendem que a 

sua experiência individual se encontra e funde com experiências coletivas 

proporcionando um reconhecimento recíproco de culturas. Wilmore afirma que a 

Teologia Negra é “a pregação do Evangelho da libertação e à resistência a dominação 

política e eclesiástica branca” (WILMORE, 1986, p. 359).  

 A entrevista realizada com Flavia Palha Cerqueira
90

 nos deu aporte para estas 

reflexões e possibilitou compreender como a Teologia Negra repercutiu no Seminário 

em Feira de Santana. A ex-estudante da disciplina nos relatou o seguinte: 

  

A disciplina faz com que a gente perceba o quão grande é essa questão, a 

enormidade de coisas que acontece e a gente não percebe: o racismo 

disfarçado, o discurso que é racista e a primeira vista não parece ser. Eu vi 

muita amiga, colega do seminário perceber que era racista, sendo negra, mas 

que trazia racismo contra si, contra o outro. Eu percebo muita gente perceber 

que sofria racismo e não percebia inclusive no meio religioso e o que mais 

ficou marcado foi a libertação dessas pessoas e a minha própria de poder 

perceber discursos racistas, falas racistas, atitudes racistas.
91

 

 

 Neste trecho da entrevista foi possível perceber como a disciplina proporcionou a 

ex-estudante e a seus colegas de turma o desvelamento do racismo, a consciência da 

opressão e do etnocentrismo da doutrina batista. Além de possibilitar a construção de 

identidades negras dentro do grupo. Sobre a sua experiência pessoal com a disciplina e 

seu encontro com a negritude a ex-estudante nos relatou:  
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A descoberta real disso se deu no seminário. Por que o seminário me permitiu 

me encontrar no texto bíblico, como negra. O texto me redimiu, o texto 

mostrando que eu era de fato bela né? Que como protestante o texto bíblico 

tem uma força muito grande. O encontro com a Teologia Negra com esta 

ressignificação do ser negro isso o seminário me proporcionou. A disciplina 

Teologia Negra. Esse encontro com a negritude mas, com uma negritude 

muito maior que eu podia imaginar e do que havia imaginado
92

.      

 

 A apropriação e ressignificação dos textos sagrados permitiram a Flavia Palha a 

construção de uma nova leitura e representação da Bíblia. Os mesmos textos que não 

lhe permitiam se identificar e reconhecer. Hall afirma que “somente pelo modo no qual 

nos representamos e imaginamos a nós mesmos que chegamos a saber como nos 

constituímos e quem somos” (HALL,2006, p.327). Ela passou a se ver de forma 

diferente, pois o texto lhe permitiu sentir orgulho, consciência e reconhecimento de uma 

negritude. As marcas africanas registradas em seu corpo se tornaram belas. Vale 

ressaltar, que a estética protestante das comunidades batistas históricas impõe um 

padrão de beleza feminino branco. A estética afro nas congregações são condenadas. É 

comum encontrar nos cultos mulheres de traços negros com cabelos alisados, vestidas 

muito discretamente com trajes de cores sóbrias. Nada de cores quentes ou colares e 

brincos grandes. Flavia relatou uma dessas situações de práticas racistas por qual passou 

no STBNe: 

 

Comigo esses comentários doíam. Eu nunca fui de usar brinquinho, 

douradinho e tal. Então se eu chegasse com minhas argolas, minhas pulseiras 

e ouvisse comentários depreciativos doía de fato. Muito na brincadeira mas, 

doía. Por que percebia ali a discriminação com a imagem meio que africana, 

africanizada com o estereótipo negro
93

.   

 

 Desta forma as mulheres negras são violentamente machucadas por que estas 

mulheres se reconhecem enquanto feias. É impingido no imaginário destas mulheres 

que elas precisam realizar transformações estéticas para se reconhecerem e serem 

reconhecidas como parte do grupo. 
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Somos Negros ... 

 

 Não desmerecendo o papel e a importância da disciplina Teologia Negra para a 

construção de identidades negras, mas é importante evidenciar que este fato não é uma 

experiência particular e somente possível com a disciplina. A ex-estudante do STBNe 

Marlene Moreira, entre os anos de 1975 e 1977, afirmou que a construção de sua 

identidade negra e consciência de que sofria racismo, aconteceram fora da instituição, 

entre os anos 1978 e 1979, exercendo a função de educadora infantil na congregação 

que financiou seus estudos no Seminário. Relatou-nos que um dia no caminho para a 

congregação encontrou uma das crianças, de cor preta e desnutrida, que freqüentava a 

Escola Bíblica Dominical (EBD) em uma poça de lama e lhe perguntou se não iria para 

a congregação:  

 

E ele estava se jogando naquela água podre e pegou um caco de telha, de 

pedra... Foi tão dolorido para mim, passando nele... Por que você ta fazendo 

isso  Você vai se ferir. Aí ele falou não... eu não vou hoje, pó que tenho que 

me lavar por que Jesus não gosta de mim. (...) E Jesus não me ama tenho que 

ficar da cor do menino do biscoito que você me contou. A história do 

biscoitão redondo. E aquele menino, Jesus gosta dele, dá biscoito para ele 
94

.  

 

 Segundo a entrevistada este fato lhe tocou profundamente a fazendo refletir sobre 

sua prática religiosa e consciência enquanto negra. Após esta experiência, conforme a 

mesma, seu posicionamento político foi direcionado para a contestação efetiva da 

doutrina tradicional batista. Reconhecendo a discriminação étnico-racial da doutrina 

batista e as conseqüências que o silêncio frente as experiências de racismo dentro do 

grupo ocasionavam a negros/as entre os batistas.  

 Outro exemplo a ser registrado é o de Pedro Rocha. Em entrevista quando foi 

questionado acerca de sua percepção como negro, ou seja, a construção de sua 

identidade negra, o entrevistado fez um depoimento emocionado sobre as suas 

memórias e vivências que o possibilitaram se perceber e enxergar como negro: 

  

A figura masculina minha de referência é meu avô. Alguém assim, tinha o 

mesmo nome meu Pedro. Eh ... negro assim ... me emociono ... Ele era 
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negro!
95

 Sai da Primeira Igreja vai para a Igreja do Garcia mas... uma pessoa 

muito amorosa, né?. É minha referência paterna, chamava de pai. Então essa 

consciência vem muito disso daí. Vem de laços familiares. Eu sou bisneto de 

.... mas, pode dizer assim: Mas sua avó é chinesa mas, de um lado o avô era 

negro. Essa é a primeira percepção de dentro da família, né?. Então num 

bairro que majoritariamente negro. Foi aquilo que falei da vivência de rua. 

Claro que tem a convicção de fé mas, tem a vivência de rua. E estas questões 

estavam presentes no dia a dia. Por esta questão da negritude, quando você 

tem essa percepção ela está no cotidiano, no .... Na igreja mesmo, você ser 

preterido pela sua condição né? fazendo parte. Aquelas sutilezas: Tá vendo! 

Ninguém diz mas, é inteligente. Ninguém diz mas, é universitário! Por que 

essa diferença!? Então estas coisas né? Vão aguçando seu senso crítico e 

você tem essa percepção principalmente nas relações né? Na rua, no bairro, 

na família, nas lojas, nas .... no trabalho né?
96

.     

 

 Por mais que a doutrina batista busque o isolamento e a manutenção do discurso: 

“Estás no mundo, mas não sois do mundo”, o grupo se encontra em uma realidade 

social permeada por conflitos, diálogos e disputas, um mundo em constante 

transformação. A subjetividade do sujeito, suas relações cotidianas são perpassadas por 

estas dinâmicas sociais, culturais, políticas e econômicas. De tal modo que não é 

possível ao indivíduo não ser influenciado e influenciar os seus espaços de 

sociabilidade. A doutrina batista minimiza o negro na hermenêutica do texto bíblico, na 

música, na adoração e nas relações dentro do grupo. O impede de sentir orgulho de ser 

negro, provoca muitas vezes vergonha de sua cor. O púlpito torna-se muitas vezes o 

cenário da opressão e condenação. No imaginário batista a pregação não é somente um 

momento de adoração, mas também de aprendizado. Quando o seu líder religioso, seja 

um missionário, pastor, ou professor da EBD afirmava que as manifestações de cultura 

afro são demoníacas os fiéis, mesmo existindo o livre exame da Bíblia, se apropriam 

daquela idéia. Mas, sujeitos como Pedro Rocha, Marlene Moreira e Flavia Cerqueira 

ressignificam estas experiências discriminadoras e constroem identidades negras. 

Resistem neste espaço de liderança majoritariamente branca e racista, e conquistam 

territórios, resultados. Ainda, não tão perceptíveis para o grande “povo batista”, contudo 

criam as primeiras rachaduras e rupturas dentro do grupo com a intenção de afirmar 

identidades, alternativas ao modelo anglo-saxônico.   

 Outros subsídios que nos proporcionam constatar a reelaboração de identidades 

negras entre os protestantes, de modo geral, é constituição de movimentos sociais de 
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luta contra a discriminação racial de caráter evangélico. Contudo, não havendo grandes 

avanços destes movimentos a exemplo da Associação do Movimento Negro Evangélico 

(MONEBA), fundado em 19 de maio de 2005 por lideranças partidárias como Walter 

Pinheiro
97

 e Eliel Santana
98

, e membros do Movimento Progressista Evangélico (MEP). 

O movimento se propôs a realizar discussões sobre práticas discriminatórias entre os 

protestantes. Contudo, as atividades que o movimento realizou posteriormente a sua 

fundação trouxeram outras conclusões para quem acompanhou de alguma forma, direta 

ou indiretamente, o grupo. Pedro Rocha nos relatou suas impressões acerca do 

MONEBA: 

 

Mas a partir de uma perspectiva muito assim, muito do mundo evangélico. 

Parte da parte. Uma coisa muito para contrapor. Mas, que afirmação o 

movimento negro contrapor o movimento negro de outra concepção de fé 

como ... contrapor quer dizer se posicionar. Uma alternativa ao movimento 

negro que tenha a concepção de fé de matriz africana do candomblé e outras 

religiões, manifestações religiosas dessa origem. Então ... do que eu ouvi 

assim ... do que ouvi de muito pouca coisa para fora do mundo e também 

apesar de ter um posicionamento com a questão do movimento negro, 

político mais amplo. Achei assim, muito conservador. Assim, evangélico, 

negro mas, de direita
99

.  

 

 Portanto, tratava-se de um movimento negro disposto a afirmar um novo grupo 

negro isolado das discussões e conflitos mais gerais, o que mais despolitiza do que 

agrupa forças. Também ficou perceptível tanto nas palavras de Pedro Rocha, quanto no 

discurso de um de seus membros, o deputado Eliel Santana, que fazia parte dos 

objetivos do MONEBA a tentativa de desconstruir o essencialismo dos cultos afro como 

raiz de identidades negras. Em 16 de Novembro de 2005 Eliel Santana proferiu um 

discurso na câmara dos deputados acerca das dificuldades encontradas pelo MONEBA: 

 

(...) estranhamente, temos tido dificuldade de sermos incluídos no 

Movimento Negro de nosso Estado. (...) existem algumas dificuldades de 

entendimento no que diz respeito ao culto afro-brasileiro que, na minha 

visão, infelizmente, o movimento se dirige muito a esse campo o que 

dificulta a participação do segmento evangélico
100

.  
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 As intenções dos/as membros/as do MONEBA revelaram-se e relevantes. Mas, o 

fato de movimento estar entranhado por questões políticas partidárias, de certa forma 

impediam a realização de uma prática de rompimento mais efetiva. Suas atividades não 

ultrapassavam as paredes dos templos protestantes, quando chegavam as congregações. 

Este fato é evidenciado pela não repercussão do MONEBA dentro do movimento negro 

e por total desconhecimento do grupo entre os próprios setores evangélicos. 

 Acreditamos que o movimento teve uma vida efêmera, não foi possível encontrar 

registros atuais do grupo, bem como o contato com alguns de seus fundadores. A última 

notícia que encontramos, e não-oficial, foi sobre a dissidência de parte do grupo que 

formou o Núcleo de Negros e Negras Cristãos (NNC) que realizou o I Encontro de 

Negros e Negras Cristãos da Bahia, em novembro de 2006, e o Encontro Nacional de 

Negros Cristãos, em maio de 2007. 

 Contudo, há dois pontos relevantes no discurso de Eliel Santana que são 

necessários discutir. Primeiro: o movimento negro contesta a participação dos 

evangélicos pela postura etnocêntrica do grupo acerca da cultura afro-brasileira por isso, 

o estranhamento do movimento negro, acusado pelodeputado. Segundo, é necessário 

ressaltar que é comum aos movimentos negros reduzirem de forma equivocada as 

identidades negras à religiosidade afro. Sobre a sua participação em movimentos negros 

(não-evangélicos) Pedro Rocha nos relatou: 

 

Muito, muito nesse momento de tá junto na luta no movimento negro 

afirmando com essa afirmação: De que era evangélico e tinha respeito. Tinha 

preconceito de parte a parte. (...) A visão estereotipada de um lado e do outro. 

E esse reconhecimento .... esse caminhar junto vai dando essa maturidade 

né?(...) Evangélico aqui?! Apesar de achar bem vindo e chamar, tinha essa 

visão estereotipada
101

.  

   

 É necessário perceber como o discurso dos movimentos negros tornam-se 

excludentes, impondo uma “afrocentricidade” que não condiz com a realidade das 

populações afro-descendentes na Diáspora. A representação demoníaca das 

manifestações culturais afro pelos batistas também contribuem para a desmobilização 

política da população negra que criam guetos dentro de seu próprio grupo.  
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 Deste modo, não podemos negligenciar estes eventos no seio da Denominação. 

Em seu estudo, sobre negritude em uma comunidade batista, Pereira (2008) comprova 

através de fontes orais que os negros batistas não podem ser vistos como “alienados às 

questões raciais, uma vez que deixaram explícito que entendem bem a realidade do 

negro no Brasil, as muitas barreiras criadas pela discriminação e racismo” (PEREIRA, 

2008, p.127). A subversão e crítica da ordem por batistas já são percebidas na 

documentação, mais especificamente em O Batista Baiano de 2000 em uma coluna do 

jornal por título “Lazer e Diversão”, que dizia: 

 

Carta de um Escritor Africano Anônimo  

Meu irmão branco ... 

 Quando eu nasci, 

  eu era negro. 

 Quando eu cresci, 

  eu era negro. 

 Quando eu vou ao sol, 

  eu sou negro. 

 Quando eu estou com frio, 

  eu sou negro. 

 Quando eu estou com medo, 

  eu sou negro. 

 Quando eu estou doente, 

  eu sou negro. 

 Quando eu morrer, 

  eu serei negro. 

E você homem branco ... 

 Quando você nasceu, 

  era rosa. 

 Quando você cresceu, 

  era branco. 

 Quando você vai ao sol, 

  fica vermelho. 

 Quando você está com frio, 

  fica roxo. 

 Quando você está com medo, 

  fica branco. 

 Quando você está doente, 

  fica verde. 

 Quando você morrer, 

  ficará cinza. 

Depois de tudo isso homem branco, 

você ainda tem o topete 

de me chamar de homem de cor?
102

   

 

 A coluna não informa a procedência do poema, se foi de um articulista ou de um 

leitor. Não acreditamos ser o local mais correto. Se os editores do jornal, na época, 
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encontraram graça contrariamente, percebemos uma criticidade das relações entre 

embranquecidos e negros dentro do grupo. O autor do poema diz: Por que me chamam 

de homem de cor?! Há uma grande carga de preconceito e discriminação na frase: - 

Homem de cor. Denota toda a superioridade que perpassa o imaginário branco, e que 

trata a diferença como desigualdade. Por isso, o poema é agressivo. Transparece toda a 

raiva e indignação do autor, que se configura como uma reação, uma reação a violência 

cultural, uma violência contra a sua dignidade humana.   

 Este poema também demonstra que como sujeitos de seu tempo, membros/as do 

grupo batista, inseridos em dada realidade social – de efervescência de discussões sobre 

discriminação racial no País no final do século XX – e a partir das experiências de 

racismo cotidianas manifestadas na exclusão social e religiosa, é possível subverter a 

ordem doutrinária de afastamento das questões do mundo haja vista, que é impossível 

não perceber os conflitos e mudanças de seu tempo. 

 

 

“Que Negro é Esse?” 

  

 Para iniciar a discussão deste tópico é necessário introduzir algumas questões 

acerca das construções identitárias negras no Brasil ao longo da história dos 

movimentos negros institucionalizados. Não pretendemos realizar uma ampla discussão 

sobre os movimentos negros – isso não quer dizer que tal discussão não seja importante, 

contudo não é um ponto central da discussão deste trabalho.    

 A orientação política dos movimentos sociais negros atendendo ao contexto 

histórico e espacial têm se transformado e reelaborado constantemente ao longo de sua 

História de luta e organização política da população negra na sociedade civil. O século 

XX foi palco desse desenvolvimento, a Frente Negra Brasileira (FNB) nos anos 30 

reivindicava a integração do negro na sociedade como cidadão brasileiro, haja vista que 

a idéia que perpassava a população no pós-abolição era de que o negro não era cidadão. 

Este fato, juntamente com outros inúmeros fatores, tornava impermeável a mobilidade 

do negro na sociedade de classes, principalmente os indivíduos que apresentavam 

características físicas negróides. Então a FNB estabeleceu medidas contra o preconceito 

de cor e inferioridade. Contrariamente, a leitura que podemos fazer dessas medidas é 
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que foram extremamente preconceituosas, pois entre as atividades do grupo estava a 

“reeducação da massa negra, no sentido de sua completa aculturação e distanciamento 

de suas origens africanas” (GUIMARÃES, 2002, p.91).  

 Nos anos seguintes este discurso da FNB ganhou mais ênfase política através da 

propaganda e o preconceito passou a ser utilizado pelo próprio movimento para explicar 

a miséria e a pobreza da população negra. Pinho cita, em seu trabalho, este trecho do 

jornal A Voz da Raça, periódico do movimento:  

 

E havemos de vencer. Vencer antes a nos mesmos: vencer as paixões que nos 

dominam; as qualidades más, o álcool, o samba desenfreado, o descrédito 

imerecido, (...) o desrespeito que vem confirmar a lúgubre frase de Patrocínio 

– inimigo do negro é o próprio negro (PINHO, 2004, p.86).  

  

 Desta forma podemos perceber como a definição de identidade de reconhecimento 

desvalorizava a cultura de matriz africana. Nos anos 50, o Teatro Experimental do 

Negro (TEN) uma organização negra que tinha por finalidade abrir o campo das artes 

cênicas à população negra proporcionou o “resgate” da auto-estima com o teatro e a 

realização de concursos de beleza. Seus principais líderes foram intelectuais 

incorporados a sociedade de classes Abdias Nascimento e Alberto Guerreiro Ramos que 

tinham como um de seus ideais a valorização dos negros a partir de suas próprias 

características. Segundo Pinho, 

 

A repercussão do TEN colaborou para a criação de uma elite intelectual 

negra, valorizando a educação como fator de promoção social dos negros 

excluídos. Baseada em ideais do pan-africanismo, esta educação priorizava o 

ensino da história da África como maneira de mostrar ao negro a sua origem 

grandiosa, dando-lhe motivos para que se sentisse bem com a sua própria 

negritude, possibilitando assim o surgimento de uma identidade negra 

baseada no orgulho das origens africanas (PINHO, 2004, p.87).   

  

 Portanto, a década de 50 presenciou a construção dos primeiros discursos de 

centralidade africana para reelaboração de identidades negras. Já os anos 60 

presenciaram a efervescência do socialismo marxista entre a militância negra a qual 

explicava o problema do racismo como um dos problemas de uma sociedade capitalista. 

A luta de classes elucidaria a questão direcionando a orientação política da integração a 

vida nacional para a luta por uma sociedade mais igualitária.  Nos anos 70 fatores 
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externos como descolonização do continente africano, bem como a luta pelos direitos 

civis dos negros norte-americanos influenciaram decisivamente a realidade brasileira. 

Neste momento as figuras de Martin Luther King e Malcom X tornaram-se parâmetros 

identitários negros. Em 1979, foi fundado o Movimento Negro Unificado (MNU) 

assumindo posturas diferentes da FNB nos 30. O MNU nasce extremamente 

influenciado pelo afro-centrismo e pan-africanismo defendendo o radicalismo racial, 

pensamento amplamente divulgado nos anos 80 e muito presente até hoje no discurso 

étnico-negro.  

 Pensar a construção de identidades negras no contexto religioso da Denominação 

Batista requer desconstruir esse radicalismo, a essência de uma raiz negra africana, de 

uma Mama África que não está atenta as especificidades da realidade política e social na 

qual os sujeitos se encontram inseridos, bem como as experiências particulares de 

racismo sofridas pelos mesmos na Diáspora. Neste sentido, tecemos uma crítica 

sistemática ao reducionismo que perdura no campo religioso brasileiro que restringe 

somente a umbanda e o candomblé como religiões de negros, ou seja, traduz a 

religiosidade negra aos orixás. Não contemplando nem os negros mulçumanos que aqui 

vieram também como vítimas e opositores da escravidão, ou os negros protestantes. 

 Deste modo, nos posicionamos contra a “afrocentricidade”, ou seja, a busca 

exarcebada de indivíduos para se tornarem africanos. Vale ressaltar que, como 

discutimos anteriormente, esta visão é fruto de uma das vertentes do movimento pan-

africanista no Brasil que buscava essas raízes africanas na década de 70, traduzindo 

muitas vezes a Bahia como a “Meca da Negritude”. Seria assim, omitir a diferença que, 

confundindo elementos culturais com biológico imprimem o desrespeito as 

especificidades e experiências históricas do outro. Hall afirma que no “momento que o 

„negro‟ é arrancado de seu encaixe histórico, cultural e político, e é alojado em uma 

categoria racial biologicamente constituída, valorizamos, pela inversão, a própria base 

do racismo, que estamos tentando desconstruir” (HALL, 2003, p.275). Portanto, as 

afirmações de uma religiosidade negra restrita aos cultos de matriz africana se 

assemelham e se confundem com as mesmas práticas dos “senhores de escravos”. 

 Pinho (2004) também desconstrói e desmistifica em seu estudo, Reinvenções da 

África na Bahia, o processo identitário negro como único e de comportamento 

padronizado haja vista que, os sujeitos têm capacidade de estarem constantemente 
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inventando e reinventando suas identidades e culturas. Por isso, no mundo diaspórico 

existem muitas Áfricas que são dinâmicas e mutáveis. Pinho conclui que, 

 

Forjar uma “identidade comum africana”, ou mesmo afro-referenciada, para 

todos os negros do mundo é não olhar para toda a trajetória percorrida desde 

a época da escravidão até os dias de hoje, ignorando o sistema de criações 

culturais e trocas simbólicas que sempre se deram e eternamente existirão 

não apenas entre os negros, mas entre todos os povos ao longo da história da 

humanidade. Alertar para esses perigos torna-se ao mesmo tempo tarefa e 

desafio para o conhecimento acadêmico sobre identidades (PINHO, 2004, 

p.107). 

   

 Tentamos ao longo deste trabalho enfrentar este desafio que não somente deve 

perpassar o conhecimento acadêmico, mas também ao conhecimento popular e a 

militância. As identidades negras construídas entre os batistas se caracterizam por uma 

aceitação da negritude que não buscam um referencial africano. Dialogam com a cultura 

afro-brasileira, que na verdade é uma cultura africana já ressignificada. Subvertem 

como profetas a rígida doutrina batista que demonizava e condenava a cultura com a 

qual tecem laços identitários. A visão estereotipada de que todos os batistas satanizam e 

não tecem relações com os elementos da cultura afro também é defendida por membros 

de grupos pentecostais. A exemplo do Pastor Marco Davi de Oliveira que publicou em 

2004 o livro: A Religião mais Negra do Brasil. Neste o autor afirma veementemente 

que as comunidades históricas impossibilitam uma construção identitária negra, como 

podemos perceber no trecho abaixo: 

 

A grande maioria de negros adeptos das denominações pentecostais sente-se 

bem nas igrejas que freqüentam por causa de uma liturgia mais próxima de 

sua origem, ao passo que a liturgia das igrejas históricas geralmente traz 

elementos europeus que não se identificam com o jeito de ser do 

afrodescedente
103

. 

   

 Não discordamos do pastor, mas defendemos que mesmo em meio a este contexto 

alguns segmentos resistem e rompem estas estruturas de relações. Para isso, utilizam-se 

dos mesmos mecanismos do opressor. Apropriam-se do mesmo texto bíblico e 

constroem novas representações. A Bíblia torna-se um instrumento de encontro com a 

negritude em meio a uma liturgia e hermenêutica excludente e percebemos aí a 
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 A Religião mais Negra do Brasil, 2004. Pastor Marco Davi de Oliveira. 
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contribuição da Teologia Negra e os referencias negros: Martin Luther King e Malcom 

X, que inspiram esses homens e mulheres. O STBNe foi o cenário do nascimento de 

uma nova Teologia Negra: a Teologia Negra Batista Brasileira. Podemos definir as 

identidades negras entre os batistas como a quebra de referenciais simbólicos brancos 

anglo-saxônicos que regem a doutrina, pela experiência e consciência do racismo e a 

construção de novos símbolos apropriados e reelaborados da cultura afro-brasileira a 

partir da crise de identidade de homens e mulheres. As experiências vividas por 

indivíduos negros, bem como a criação do MONEBA é uma prova de que é possível ser 

protestante e ser negro, tomar consciência da negritude no mundo evangélico.         
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À GUISA DE CONCLUSÃO: “EXISTE UM PENSAR TEOLÓGICO 

NEGRO?” 

 

 

 É importante ressaltar o caráter provisório das considerações que serão 

apresentadas. O tema, ainda, dado a sua complexidade e o ineditismo da abordagem 

carece de um estudo mais apurado que somente o trabalho monográfico não poderia dar 

condições de subsidiar.   

O estudo acerca das representações construídas pela Denominação Batista em 

Feira de Santana sobre a cultura afro-brasileira, nos permitiram perceber através da 

interpretação histórica do discurso dos batistas encontrados em seus jornais 

denominacionais, O Jornal Batista e O Batista Baiano, bem como através das vozes dos 

sujeitos que se disponibilizaram a contribuir para o desenvolvimento do estudo, como as 

representações e práticas batistas se encontram permeadas, mesmo que de forma 

escamoteada e muitas vezes explícita, pela visão racista dos primeiros missionários, 

oriundos da Junta de Richmond do Sul dos Estados Unidos, de uma região racista e 

escravista do país, na época.  

Contudo destacam-se neste cenário a postura de outros batistas ecumênicos ou 

evangélicos que pensam em um diálogo inter-religioso que não coadunam com estas 

práticas. Estes sujeitos refletem sobre uma interculturalidade que possibilita a 

desconstrução da superioridade religiosa tão presente no discurso cristão, em particular 

o batista que se fundamenta no princípio de uma única verdade.    

 O que ficou claro na análise da documentação é que a doutrina batista brasileira, 

em nosso período de estudo 1964-2005, continua apresentando em seu bojo a visão 

condenatória dos primeiros batistas, que vieram ao Brasil e os primeiros convertidos, 

que demonizavam a cultura local e principalmente a religiosidade, independente de qual 

fosse, seja católica, candomblecista ou espírita. Estas impressões dos primeiros batistas 

continuam a permear a identidade batista brasileira, fatos percebidos pelo 

individualismo e exclusivismo doutrinário, que contribui para a permanência das 

relações diádicas: Bem X Mal; Reino dos Céus X Reino deste Mundo; Luz X Trevas 

nas construções dos batistas acerca de sua leitura de mundo. 
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 Assim, percebe-se como os batistas colaboraram para a discriminação da cultura 

de matriz africana, em particular a religiosidade. Haja vista, que as entrevistas 

realizadas com os sujeitos nos permitiram perceber a contemporaneidade das 

representações. As religiões de matriz africana representam no imaginário dos membros 

da Denominação, com algumas exceções, o mal e o passado a ser negado, a exemplo da 

conversão, ou seja, é impingido ao novo “irmão” a negação de seus valores e atitudes 

culturais que não condizam com a cultura branca entranhada na liturgia batista. Além de 

negar a sua religião anterior, independente de qual seja, o indivíduo exclui todos os 

outros elementos da cultura, principalmente a afro-brasileira. O estudo sobre os batistas 

comprovou que a intolerância religiosa não é uma característica particular de grupos 

neopentecostais a exemplo da IURD, que amplamente satanizava em seus jornais, 

revistas, livros e púlpitos a cultura afro-brasileira, e o permanecem fazendo, associando 

os orixás a figura de Satanás e as festas populares brasileiras a cultos de adoração ao 

demônio, taxando as manifestações culturais brasileiras, de modo geral, como 

feitiçarias, pecaminosas e supersticiosas.   

 Também foi possível perceber como o discurso batista acerca da cultura afro-

brasileira sofreu transformações. Dos jornais encontrados que tocam ou discutem sobre 

manifestações culturais de matriz africana de 1964 à primeira metade da década de 80 

os jornais atacavam incisivamente e violentamente o samba, candomblé, umbanda etc. 

Após este período percebemos uma intenção de camuflar estes ataques. Acreditamos 

que este fato tenha haver com a Lei 7716 de 05 de janeiro de 1989 que estabeleceu o 

que o crime de racismo a partir daquela data era um crime inafiançável no Brasil. Por 

isso, até mesmo no caso da colocação de imagens de Orixás no Dique do Tororó em 

Salvador o jornal O Batista Baiano, da Convenção Batista Baiana, tentou esclarecer nas 

reportagens que não se tratava de intolerância religiosa e sim de não concordar com a 

predileção de uma religião, a associação entre Estado e religião. Esta justificativa foi 

utilizada várias vezes nos ataques de protestantes a católicos nas primeiras décadas da 

inserção do protestantismo no Brasil.       

 Diante deste cenário tentamos responder ao longo do trabalho: é possível construir 

identidades negras no mundo batista, fora das tradições candomblecistas? Existe um 

pensar teológico negro entre os batistas? 

 Configurou-se como um dos objetivos do presente trabalho a desconstrução do 

essencialismo e naturalização do ser negro/a em padrões africanos. Consideramos que 
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tal reducionismo empobrece e diminui a complexidade que permeia a subjetividade do 

indivíduo que a partir de suas experiências históricas constrói as suas representações. 

Estas que por sua vez influenciam as suas práticas e relações conflituosas e interativas 

em sociedade. Por isso, o estudo possibilitou defender a tese de que existe um pensar 

teológico negro entre os batistas, um mecanismo de construção e afirmação de 

negritude. 

 As identidades não são estáveis, são múltiplas, dinâmicas e conflituosas. O ser 

coerente, segundo Hall, não existe e ao se tentar compreender como estas diversas 

identidades dialogam e conflitam entre si nos faz perceber e concordar com esta 

afirmativa. Por isso, elas devem ser historicizadas, ou seja, as experiências particulares 

dos indivíduos devem ser localizadas tanto histórica como geograficamente. 

 Durante o trabalho tentamos evidenciar como estas identidades negras podem ser e 

são construídas no campo religioso a partir do cristianismo, mais especificamente entre 

os protestantes a partir da Teologia Negra. Contrariamente a discursos étnicos negros de 

diversos movimentos demonstraram a partir das entrevistas – que se mostraram 

extremamente ricas e imprescindíveis ao estudo – que mesmo diante do racismo 

doutrinário do grupo batista é possível construir e reelaborar identidades negras a partir 

da visão de mundo batista e protestante.  

 O trabalho também evidenciou como a Teologia Negra é Diaspórica. Portanto, 

diversa, dinâmica e múltipla. Atendendo a diferentes contextos históricos e geográficos 

encontramos e refletimos sobre as particularidades da Teologia Africana e Teologia 

Negra Católica.  

 Mesmo em meio à herança missionária que deixou uma marca profunda no 

protestantismo brasileiro, o etnocentrismo, os sujeitos históricos, homens e mulheres, 

romperam com o silêncio da “cor” presente na documentação e História dos Batistas, e 

reivindicaram o respeito a diferença. A diferença de culto, de adoração, de ofertar 

“sacrifícios” no altar. Através da ressignificação do texto bíblico que foi utilizado para 

oprimir alguns segmentos se apropriaram de uma nova leitura e a usaram para se 

libertar, das verdadeiras “amarras” que não permitiam se encontrar na tradição anglo-

saxônica. 

 Esse é o papel da Teologia Negra. Essa que chegou ao STBNe com a realização 

do I ENBBRASOR, com a figura do Prof. Callahan e com a disciplina eletiva Teologia 
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Negra que funcionou nas duas turmas que cursaram a disciplina como  mecanismo de 

desvelamento do racismo. A experiência do racismo por si só não possibilita a 

construção de identidades negras é necessário a consciência da negritude. Este fato é 

percebido no caso de Marlene Moreira que mesmo tendo a experiência da discriminação 

racial, de ver e sentir, somente quando ela se identificou com a situação de exploração e 

humilhação é que sua consciência de negritude se concretizou. 

 A Teologia Negra possibilitou aos alunos/as, os futuros missionários, evangelistas 

e pastores, a compreensão de atitudes racistas nas práticas religiosas do grupo, 

contribuindo para uma mudança de atitude e leitura de mundo, de si e dos outros. A 

comunidade religiosa deixou de ser o reduto da paz e igualdade para estes sujeitos e 

passou a ser um terreno de conflito, resistência e conquista. A busca por negritude e 

liberdade em um ambiente embranquecido que não respeita a sua diferença, a sua 

individualidade e que o congela em padrões etnocêntricos.  

 A busca por um Evangelho Negro tem sido circunscrita a alguns setores da 

Denominação Batista e perceber esse rompimento dentro do STBNe, local de formação 

dos principais líderes do grupo e no qual a doutrina é intensamente discutida e 

reelaborada suscita a indagações sobre de que forma a Teologia Negra ultrapassou ou 

transpassará os muros da instituição. Mas, se trata de um novo estudo a ser elaborado ou 

continuar e aprofundar as investigações. A complexidade e o ineditismo da pesquisa 

exigem o aprofundamento e ampliação de fontes e novos aportes bibliográficos.     
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Lista de Fontes: 

 

O Jornal Batista:  

 Da Macumba para Cristo: Conheça a História de D. Otília, lendo Juventude 

Batista (01/1964); 

 A Mensagem do túmulo Vazio (04/1964); 

 Da Macumba para Cristo: Impressionante história de uma “dona de terreiro” que 

durante 23 anos serviu ao poder das trevas (01/1964); 

 O Comportamento religioso brasileiro (10/1966); 

 Fôrça Transformadora (04/1969): (Trata-se de um artigo que relata dois casos de 

adeptos que obtiveram a salvação após se converterem às doutrinas batistas) 

 Religião do Povo (07/1969); 

 Valioso livro sobre Espiritismo, escrito por docente do seminário do sul 

(20/1970); 

 Ofensiva ecumenista e avanço Umbandista (06/1971); 

 A Macumba Cresce (08/1972); 

 O Abominável Culto Umbandista (04/1973); 

 Carnaval: um pronunciamento corajoso (04/1973); (O artigo associa o carnaval a 

macumba); 

 O Diabo em Foco (12/1974); 

 Catolicismo e Macumba (11/1976). 

 Os batistas e o problema racial na América do Norte (01/1964); 

 Pastor Batista Ganha Prêmio Nobel da Paz (10/1964); 

 Martin Luther King Jr., Apóstolo da Paz, morto pela violência (04/1968); 

 Visionário, Luther King? (07/1968); 

 Um Direito bem Batista (07/1968); 

 Na terra dos Pinheirais (07/1968); 
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 Martin Luther King (07/1968); 

 Pontos Salientes da A.B.C. (07/1968); 

 Martin Luther King: Um Problema Teológico (08/1968); 

 VII Conferência Mundial da Juventude Batista: Berna, 1968 (09/1968); 

 VII Conferência Mundial da Juventude Batista: A Noite africana (09/1968); 

 Os batistas da Convenção Batista do sul dos Estados Unidos (10/1968); 

 VII Conferência Mundial da Juventude Batista: A Sexta-feira que jamais 

esquecerei (10/1968); 

 VII Conferência Mundial da Juventude Batista: Cristo e o porquê da Revolta 

estudantil (10/1968); 

 As Igrejas Batistas da África do Sul rejeitaram a política de segregação racial 

mantida pelo governo e Igreja do Estado (12/1968). 

 Conferência da Bahia (08/1964); 

 Na Princesa do Sertão Dezenas de Obreiros Estão Sendo Preparados (11/1964); 

 A Convenção Sul dos Estados Unidos (04/1966); 

 O Ministério como abolicionismo (05/1967). 

 

O Batista Baiano: 

 Mais um Trabalho Batista no estado da Bahia; 

 Minha Salvador para Salvador (01/1981); 

 Rumo ao Centenário (01/1981) 

 Evangélicos Condenam Colocação Imagens no Dique do Tororó (08/1997); 

 O Dique é de Todos (08/1997); 

 Ainda o Dique! (10/1997); 

 Ainda sobre os Orixás (10/1997); 

 Morreu o Pastor Negro Norte-americano: Dr. Martin Luther King (04/1968); 

 Por que mataram Luther King? (04/1969); 
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 Racismo (04/1969). 

 Os batistas e o Ecumenismo (01/1968); 

 O significado da Realidade Religiosa (06/1968); 

 Instituto bíblico do Nordeste em Feira: Cada vez Melhor (04/1983); 

 Você Sabe a Cor de Deus? (02/1997); 

 Pastor Shults vai deixar reitoria do Stbne (05/1998); 

 Conselho do CBBa convida pastor Ágabo Borges para areitoria do STBNe 

(08/1998); 

 Pastor Newell vai retornar aos EUA (12/1998); 

 Novo reitor assume direção do STBNe (01/1999). 

   

Ficha de Alunos: 

 

 Moisés Dantas Ferreira do STBNe 12/11/1983. 

 Eleni Ferreira França do STBNe em 10/01/1984 

 Amarildo Alves Moreira do STBNe 25/01/1988 

 Anatólio Pereira dos Santos do STBNe em 03/03/1989. 

 Silvio de Carvalho do STBNe não consta a data da carta. O aluno provavelmente 

iniciou o curso em 1989. 

 Elias Silva e Souza do STBNe em 08/12/1980. 

 

Revista Epistêmê: 

 Reflexão sobre uma Teologia Negra no Brasil. Humanidade e Negritude: 

Pensando sobre Racismo no Antigo Testamento (nº 01/2000); 

 Localização Histórica do Racismo no Protestantismo Brasileiro (nº 01/2001); 
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 O pensamento ético Social de Martin Luther King, Jr. E sua Relevância par o 

desenvolvimento de uma ética Social a partir de uma perspectiva Evangélica 

Brasileira (nº 02/2001); 

 A Espiritualidade Negra e a Religião de Jesus (nº 01/2001); 

 

Cadernos de Base – Católico: 

 Negro tem valor (1987). 

 

Folheto do I Encontro Batista Brasileiro sobre Racismo: 

 Propósitos do I ENBBRASOR (08/1999). 

 

Entrevistas: 

 Jorge Luís Nery de Santana – pastor e professor do STBNe;  

 Marlene Moreira da Silva – ex-aluna do STBNe e diretora do Instituto 

Teológico da Bahia (ITEBA);  

 Allen Dwinght Callahan – professor visitante do STBNe;  

 Ágabo Borges de Sousa – reitor e professor do STBNe;  

 Aletuza Gomes Leite – ex-aluna e professora do STBNe;  

 Maroel Bispo – ex-aluno do STBNe e pastor; 

 Flavia Palha Cerqueira – ex- aluna do STBNe; 

 Doralice Freitas – membra da Primeira Igreja Batista de Feira de Santana; 

 Pedro Rocha – expectador do I ENBBRASOR.  

 

Livro: 

 A Religião mais Negra do Brasil, 2004. Pastor Marco Davi de Oliveira. 

 Rosa Parks: My History. Jim Haskins. 
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Ficha de matrícula da aluna 

Eleni Ferreira França. do 

STBNe em 10/01/1984. 

 

Fotos: Juciane 

Ficha de matrícula do 

aluno Anatólio Pereira 

dos Santos do STBNe, 

em 03/03/1989. 
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O Jornal Batista. 06/07/1969. Nº 

27, p.03. Foto: Juciane 

O Jornal Batista. 22/04/1973. Nº 

16, p.05. Foto: Juciane. 
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O Jornal Batista. 25/05/1969. Nº 

21, p.03. Foto: Juciane 

O Jornal Batista. 15/12/1974. Nº 

50, p.03. Foto: Juciane 

 


