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APRESENTAÇÃO 

Este é um número muito especial das 
Comunicações do /SER. Foge A regra dos 
artigos variados, que compõem uma 
"revista", para tornar-se um pequeno 
livro. Reúne uma parte dos frutos de uma 
pesquisa maior sobre um tema ainda 
quase virgem na literatura brasileira. As 
questões da negritude têm sido bastante 
pesquiSadas e discutidas no âmbito das 
religiões afro-brasileiras. Bem menos se 
sabe sobre as suas implicações no 
catolicismo, e quase nada na esfera do 
protestantismo. 

A presença negra na liderança de diversas 
denominações evangélicas é um fato que 
desperta a atenção, relaciQil8do talvez A 
sua condição minoritária, e aos vaiores 
de igualdade que costumam se manifestar 
em suas mensagens. Os "crentes", ao 

que parece, abriram poaibllidades de 
manifestaçlo que nlo se encontravain em 
outru part•. No entanto, a mesma 
condiçlo de minoria, e o discurso 
igualitário, levam a uma negaçlo radical 
de que o problema racial exista no 
interior das igreju pro~tanta As 
oportunidades abertas slo portanto 
contraditórias, pois que, a um s6 tempo, 
deixam que se afirme e pedem que se 
negue a presença do negro. 

Esta paradoxo foi cuidadosamente 
descrito por Maria da Graça Florianc) e 
Regina Novaes. Os relatórios completos 
das suas pesquisas podem ser obtidos, 
através de Xerox, na sede do ISER. 
Que a verslo reduzida, aqui publicada, 
sirva de estfmulo A discussio de um tema 
que ainda hé de crescer muito n•te Pafs. 

Os Editores 





Relações Raciais no 
Protestantismo Brasileiro 

MARIA DA GRAÇA FLOR/ANO 

lntroduçio 

Com o objetivo de observar como se 
processam as relações entre brancos e 
negros e os mecanismos discriminatórios 
existentes nas igrejas protestantes, o 
Instituto de Estudos da Religião- ISER 
- se .propôs realizar esta pesquisa. 
Pretendia-se ainda que ela fosse um 
instrumento de articulação e mobilização 
de negros protestantes para a formação 
de um movimento de combate ao 
racismo. 

O universo da pesquisa compreende as 
denominações protestantes de origem 
missionária implantadas no pa(s no século 
passado : Batista, Congregacional, 
Episcopal, Presbiteriana e Metodista, 
localizadas 'no Grande Rio e em Slo 
Paulo. 

A questlo teórica das relações raciais no 
Brasil traz consigo todas as implicações de 
uma história de relações raciais 
escamoteadas pelo mito da Democracia 
Racial. De in(cio nos perguntamos como 
classificar os negros. Qual o crit6rio a 
utilizar? Racial ou cultural? 

Após seminários realizados no ISER, 
decidimos utilizar os critérios daqu~les 
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REGINA REYES NOVAES 

que nos indicam uns aos outros. 
Compreendendo cor como um critério 
de diferenciaçlo social, 1 utilizamos os 
critérios vigentes entre a populaçio 
investigada. No entanto, seria preciso 
pensar também que tais critérios nlo slo 
absolutos. Ou seja, uma mesma pessoa 
pode ser classificada como "escura", 
"negra", "mulata", "café com leite", 
dependendo do contexto que ela ocupa 
no interior da denominaçlo. 

Neste sentido, ao procurarmos 
problematizar as condiç(les de produçio 
das informações, deixamos muitas vezes 
de dar conta da questlo da 
representatividade estat(stica. Ou seja, 
nos interessava mais tentar captar o que 
estaria em jogo n• situações espec(ficas 
em termos de disputa de poder e/ou de 
escamoteaçlo de diferenças em nome da 
"unidade" das denominações do que, a 
partir de crit6rios (também constru(dos 
por informantes e pesquisadores), 
contabilizar o número exsto de negros e 
mulatos. 

Portanto, procuramos inter-relacionar a 
problemática da pesquisa e o meio de que 
dispúnhamos para realizA-la. 

Para localizarmos os H deres negros e 



brancos das diversas denomlnaçlSes 
protestantes,demOI os seguintes -peaos: 

19) Procurivam01 os "dirigentes" das 
Igrejas: o Secretário-Executivo da 
Convençlo Batista Estadual, o 
Pmidente da UIECB - Unilo das 
Igrejas Evangélicas Congregacionais -. o 
Bispo da Igreja Episcopal, o Bispo da 
Igreja Metodista, 01 secretArias e 
presidentes dos Sfnodos 
Presbiterianos. 

Durante as entrevistas procurávamos 
estabelecer a hierarquia nas diferentes 
deno!flinaçlSeL Quando consegu (amos 
determinar a estrutura das denominações, 
ped(amos aos nossos informantes para 
nos fornecer nomes e endertçOS dos 
pastores e igrejas e para classificar para 
nbs, de acordo com a cor, 01 pastores e 
todos aqueles que se situavam 
hierarquicamente àcima destes. 

O momento desta classificaçlo era 
extremamente constrangedor para 01 
noss01 informantes e para nós, 
pesquisadoras. Nossos informantes diziam 
que "nlo ficava bem estar indicando a cor 
de àlpm", ou que "nlo conheciam 
.todos", ou ainda davam respOitas vagas: 
"slo mwit01 os negros"; mas apontavam 
dois ou tris em uma lista de cem. 

Quando se dispunham a classificar, 
surgiam dificuldad(ts, dúvidas, incteclsões 
que sb nio apareciam nos casos extremos: 
"~ preto retinto, pretinho mesmo" ou 
"para saber se slo pretos ou branCOI 
tenho que raciocinar". 

As classificações vinham sempre 
acompanhadas de um pedido: "Nio diga 

que fui eu quem o indicou" ou "para nlo 
ficarem ofendidos, diga que você me 
falou que nlo queria s6 negros mas 
também morenos. Afinal, não ofende, 
todo mundo é moreno neste pa(s". A 
sensaçlo que t(nhamos era a de que 
terfarrios de manter o informante 
totalmente no anonimato, como se tivesse 
feito algo muito perigosO e condenável. 

Uma outra situação que se tornou comum 
no desenrolar da pesquisa foi que, para 
mostrar que os protestantes nlo fazem 
discriminaçlo racial, os informantes 
citavam imediatamente um negro que 
ocupasse um cargo de destaque no 
momento ou um que já o tivesse 
ocupado no passado. 

29) De posse da lista das igrejas locais, 
procurávamos seus pastores. A escolha 
destas levava em consideração sua 
localizaçio- na medida em que 
pretendfamos abranger toda· a regilo- e 
a classificaçlo dada ao pastor. Se era 
classificado como negro ou mulato, (amos 
obrigatoriamente à sua Igreja. 

. Assim é que entrevistávamos os pastores 
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e proa~rávamos conhecer os cargos de sua 
igreja. Pec:Uam01 em •guida para 
classificarem a liderança. Consideram.os 
como líderes: presbfteros, guias leigos, 
diáconos, presidentes e secretários das 
"sociedades", os professores e diretorias 
das Escolas Dominicais. Aos demais 
denominamos leigos. 

Aqui apareciam os mesmos problemas 
anteriores: pediam para voltarmos 
depois, nlo se lembravam de todos ou 
argumentavam: "Nunca prestei atençio 
na cor"; "Pergunta dif(cil. ~ meio sem 



_ condiçlo porque a gente nlo v• esta 
parte, sabe?" Ou então faziam questlo 
de frisar, falar multo bem dos poucos 
negros nos cargos de projeçio em suas 
igrejas. 

Solicitávamos ainda aos pastores 
autorização para conversarmos com os 
membros da igreja e s6 em um caso o 
consentimento foi negado. Todos os 
outros afirmavam mais 'u menos assim: 
"Pode conversar com todo mundo e você 
vai ver que aqui nlo existe racismo" 

39) Procurávamos os l(deres negros e 
os brancos. Os I (deres que eram indialdos 
como negros e mulatos entrevistávamos 
todos. Em alguns casos, utilizando os 
mesmos critérios, as entrevistadoras eram 
obrigadas a classificar os não-líderes, já 
que não conseguiam, por diversas razões, 
que os protestantes o fizessem. 

As "entrevistas" com os membros das 
•grejas eram realizadas antes ou depois 
dos cultos e das Escolas Dominicais. 
Com raras exceções foram realizadas nas 
casas dos entrevistados. Somente ·Com os 
pastores marcávamos anteriormente a 
hora e éramos atendidas em seus 
escritbrios. 

Fomos em cada igreja (no m(nimo três 
vezes) a cultos matinais, noturnos e em 
dias diferentes da semana. Fomos 
também a festas nas igrejas e assistimos 
a várias aulas nas Escolas Dominicais. 

Participaram como entrevistadoras: 
Leila Beatriz Ribeiro, Sandra Tosta 
Faillace, Vânia Penha Chaves, Mar(lia 
Alves Schuller. Rui Cesar e Patr(cia Costa 
Silva. 
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Ao todo estivemos em 47 (quarenta e 
sete) igrejas: 16 batistas, 16 
presbiterianas, 1 O metodistas, 4 
congregacionais e em 3 episcopais. 
Atingimos um total de 337 protestantes. 
Destes, 54% foram classifialdos como 
negros ou mulatos. 

A coor:denaçlo geral do Projeto Relações 
RIICiais no Protestllntismo 8rii$Í/eiro ficou 
a cargo de Joaquim Beato e Antônio 
Olimpyo de Santana, contando ainda com 
a colaboraçlo de Rubem César 
Fernandes. 

A coordenaçlo da f .. de campo e a 
responsabilidade pelo relatório final da 
pesquisa coube a Maria da Graça 
Florlano e Regina Cc\lia Reyes Novaes. 

Gostar(amos de agradecer a colaboraçlo 
de Celma Rosa Vieira pelos contatos 
junto aos metodistas e pbr nos 
acompanhar ocaslonalmenta em nossas 
visitas às igrejas, ajudando a realizar 
entrevistas. Agr~decemos também a 
ClAudio Ribeiro pela colaboração dada 
na fase de computaçio dos dados. 
Agradecemos ainda a acolhida e a 
colaboraÇio dos pastores e demais 
l(deres protastantas. 

Ressaltamos que sem o financiamento 
do Conselho Mundial de Igrejas -
Genebra, do Conselho Nacional de Igrejas 
- New York e da Fundaçlo Ford, não 
teria sido poss(vel realizar este trabalho. 

Levando em conta o fato de 
que o presenta estudo é, no Brasil, o 
primeiro que procura dar conta mais 
especificamente da questlo do negro nas 



igrejas protestantes históncas, podemos 
pensar na pesquisa como um primeiro 
passo para a compreendo das relações 
raciais no meio evangélico brasileiro.2 

Do nosso ponto de vista, a importância 
da pesquisa reside em podermos deixar 
de afirmar genericamente que - em 
contraposiçlo 6 lweja Católica- os 
negros e mulatos • integram mais e 
ascendem mais na hierarquia religiosa da 
"democr6tica comunidade de irmlos 
protestantes" para atentar para as 
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diferentes formas e mecanismos através 
dos quais os negros e mulatos se colocam 
nas vári~s denominações estudadas. 

Notas 

I Cf. ALIE R, V. Martinez. Colour •• • 
crltarion. of social ci8Hiflcetion. Rio de 
Janeiro, Museu Nacional- UFRJ. 
Simpálio de PesquiSII, mimeo. 

2 RogtJr Bastide, em seu livro As rellgiêies 
efr~ no Brnil, dfldic. um cap itulo 11 
m/igllo do fHifTO protflstllnte. Nádia F. dtl 
Amorim, em diuttrtaç6o dfl mfl$trado 
apr11$tlfl tlldtl 11 USP, analisa as mlaçiJBs 
raciais tm~e gs mórmons em Ala{/OIIs. 



Presença do negro nas diferentes 
denominações preshiterianas 

MARIA DA GRAÇA FLOR/ANO 

1. Os missionários presbiterianos 
e a escravidão 

O protestantismo missionário de origem 
norte-americana que é implantado no 
Brasil, na segunda metade do século 
passado, não originou uma separação de 
igrejas de negros e brancos como nos 
Estados Unidos e nem como no 
Catolicismo Oficial Brasileiro, com a 
criação das Irmandades de Negros. 

Para .o Brasil vieram missionários tanto 
do Norte como do Sul dos Estados 
Unidos, portadores de profundas 
divergências teológicas e pol(ticas. Os 
sulistas "eram ortodoxos intérpretes 
das Escrituras Sagradas -
'fundamentalistas', nos termos hodiernos. 
A escravidão era tida como uma 
instituição ordenada por Deus. O negro 
era um descendente de Cam, amaldiçoado 
por Deus para sempre. O servo do servo 
de seus irmãos". 1 

Os protestantes do Norte, influenciados 
por novos conceitos teológicos e idéias 
liberais, haviam se rebelado contra a 
escravidão, "instituição peculiar do Sul, 
pretensamente estabelecida por Deus". 2 

Os sulistas vêm para o Brasil após a Guerra 
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da Secessão e aqui "conservam-se por 
muito tempo fiéis ã lembrança de sua 
causa nacional". 3 Porém, "as profundas 
diferenças de forma de pensar que 
deveriam estar presentes nas duas facções 
presbiterianas não impediram que elas, no 
Brasil, ao fc>rmarem em 1888 o Sínodo 
do Brasil, constitu(ssem uma única Igreja 
sob o ponto de vista institucional" .4 

Os missionários sulistas foram sempre em 
maior número do que os do Norte. E se 
no Brasil nlo mantêm uma atitude 
discriminatória a ponto de separar 
brancos de negros em igrejas distintas, é 
porque encontraram aqui uma estrutura 
social, portadora de relações raciais, 
radicalmente diversa da norte-americana. 5 

Dos protestantes missionários serão os 
m6rmons os qu~, ao se implantarem, jã 
na década de 30, realizarão uma ação 
missionária rigorosamente fechada aos 
nl~brancos e que somente quando 
passam a dirigir-se aos negros é que vêm 
a ter um crescimento mais siWtificativo. 6 

Se por um lado presbiterianos, batistas e 
metodistas nlo se recusavam a errolar 
negros como mem.bros de suas igrejas, 
pela literatura existente podemos concluir 
"que o segmento escravo inserido no 



sistema não foi objeto de açlo missionária 
protestante" .1 A converslo dos escravos 
se deu em parte como decorrência da 
conversão de seus senhores, em parte, 
porque nos Anais da Igreja Presbiteriana 
encontramos alguns poucos relatos que 
mostram que não foi exclusivamente por 
imposição que os negros aderiram ao 
protestantismo. Em 1879: 

"De Felismina se registra que esperou 
quatro anos sem obter o consentimento 
de seu senhor, até que conseguiu realizar 
o seu sonho trazendo consigo uma 
companheera de cativeiro". 8 

E. Leonard lembra também "a histbria de 
um escravo que recebia maus tratos de 
seus senhores por ser membro piedoso da 
Igreja Batista da Bahia."9 Existem 
também relatos da conversão de 
ex-escravos. 

Para Bastide, uma pequena elite de negros 
e mulatos, arteslos livres da cidade, 
sentiu-se atrafda pelo protestantismo. Os 
motivos destas conversões eram o 
antiescravismo dos protestantes e o fato 
de que o protestantismo representava um 
novo canal de ascensão social pois 
"impunha o aprendizado da leitura, e 
essa por sua vez, acarretava na massa rural 
analfabeta a constituição de uma nova 
el ite."IO 

Gostaríamos de tecer considerações sobre 
o antiescravismo dos presbiterianos. 
Assunto difícil, já que nio foi objeto de 
pesquisas e quase não é mencionado 
na literatura protestante e sociolbgica 
existentes. 

Nos Annaes da Primeira Igreja 
Presbiteriana, V. Thenudo Lessa 

menciona a posição dos presbiterianos 
quanto â escravidão ao relatar a 22~ 
Reunião do Presbitério do Rio de Janeiro, 
no ano de 1866: 

"Um assunto de debate no concflio foi 
a questão da escravidão, idéia que naquele 
tempo empolgava o pafs. A redenção dos 
escravos constituía a preocupação de uma 
parte do país. No parlamento, na 
imprensa e na tribuna o assunto era 
encarado com vigor. Formavam-se ligas. 
clubes e associações em vários .lugares. 
Não era fora de propósito que a Igreja 
Evangélica se ligasse à campanha 
filantrópica. O laconismo do secretário 
não nos permite fazer a apreciação dos 
debates, nem dos oradores. 
Reproduzimos o texto: 'Continuando a 
discussão sobre a atitude que ao · 
Presbitério compete tomar na questão 
da escravidão, determina-se que o 
Secretário Permanente seja instruído a 
verter para a língua portuguesa a 
resolução sobre o assunto da escravidão 
adotada pela Assembléia Geral no ano 
de 1818 e que a tradução dessa 
resolução seja lançada nas atas deste 
Presbitério' . ( . . . ) 

, A resolução da Assembléia era uma viva 
condenação à institu ição do elemento 
servil, em contraste com os princío1os 
do cristianismo." 11 
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E na 24~ Reunião do Presbitério, em 1888: 

"Logo no princípio dos trabalhos, na 
segunda seção foi aprovada a seguinte 
noçA'o: Que este Presbitério, ao encetar os 
trabalhos desta reun ião, une seus 
sentimentos de profunda simpatia ao 
sentimento de geral regozijo em torno da 
gloriosa lei de 13 de maio deste ano:· 
Segundo T . Lessa. não se registrou o 



nome do proponente. "~ provável, 
contudo, que partisse do Reverendo 
Eduardo Carlos Pereira, dado o seu 
interesse na causa abolicionista." 12 

Eduardo Carlos Pereira, o pastor 
presbiteriano abolicionista, publicou 
em 1886 um folheto de quarenta e quatro 
páginas, denominado A Religião Christã 
em suas relações com a escravidão. "Esta 
publicação causou algum rumor entre os 
defensores do escravagismo, como se deu 
entre ilustre membro da missão 
presbiteriana do Sul que se propôs a 
refutá-lo não chegando contudo a fazê-lo, 
o que seria lastimável." 13 

Em seus dois primeiros capítulos, E.C. 
Pereira trava um debate com as 
Interpretações fundamentalistas da 
Bíblia utilizadas para defender a 
escravidão : 

" Nada, porém, obscurece tanto o 
entendimento como os interesses mal 
entendidos desta vida. Não é para 
estranhar, senão para lamentar 
profundamente, que muitos cristãos 
cometam o sacrilégio de defender sua 
propriedade escrava com a palavra do 
Deus de Justiça e de Amor."l4 

Nos capítulos seguintes questiona t 1 

atitude dos presbiterianos frente à 
escravidão : 

"À luz destas verdades incontestâveis, 
qual deve ser a atitude do púlpito em face 
da escravidão? 

'Deverá ser a atitude negativa da reserva? 
Por quê? Haverá perigo de partir do 
púlpito a fagulha produtora de um 
incêndio social? Sobre 11 milhões de 
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homens livres, haverá neste Império 
milhões de escravos, cujo estado 
convulso, inflamável, espere, sôfrego, a 
primeira faísca incendiária? 

"'Ridículo seria supor que a posição de 
São Paulo no Império Romano, é idêntica 
a dos pregadores atuais do Evangelho no 
Império do Brasil. 

"Por que então a reserva, o silêncio 
medroso ante um crime tão grave? (. .) 

"Se nenhuma das Circunstâncias que 
justificavam cabalmente a posição, um 
tanto reservada de São Paulo, subsiste 
hoje; então o silêncio do púlpito não é 
prudência: é infidelidade. ( . . . ) 

"Pregue-se o Evangelho, d1ra talvez 
alguém, e no dia em que ele plantar-se no 
coração do senhor, cairão por terra as 
cadeias de seus escravos. Se este modo de 
proceder fosse ii feito em relação à 
escravidão, por que não 'o seria em relação 
às loterias, ao jogo, à embriaguez, à 
quebra do dom1ngo, e a mil outras 
externações do pecado? 

"Há, portanto, nesse método de conduta 
umêi falsa apreensão dos deveres pastorais. 
de que infelizmente se encarrega de 
demonstrar o aspecto de muitas famílias 
crentes." 15 

Nas páginas finais do folheto pede aos 
1rmãos crentes para restituir a liberdade a 
seus escravos: 

"Confesso que grande é minha vergonha e 
grande a confusão da Igreja de Cristo no 
Brasil, ao ver incn\dulos, pelo simples 
amor à humanidade, abrirem mão de seus 
escravos; entretanto os que professam fé 
no Redentor dos cativos n6o rompem as 



li(JBduras da impiedade, nem deixam ir 
livres os oprimidos I Leitor, se acaso vires 
algum incrédulo ler este artigo, eu te peço 
para honra da Igreja de Nosso Senhor no 
Brasil, que não deixe seus olhos percorrer 
este parágrafo. "16 

Como se pode constatar é uma publicação 
que se dirige aos próprios protestantes, 
levantando uma questão interna nas 
igrejas presbiterianas. Dela, podemos 
concluir que os missionários sulistas 
continuavam no Brasil a defender a 
escravidão; que havia protestantes 
escravistas e que a igreja se negava a 
participar do debate existente na 
sociedade e a condenar a escravidão. 
Esta última conclusão é explicada por 
A.G. Mendonça quando diz: 

"Parece que as discussões sobre a 
escravidão (nos Estados Unidos) iam 
gradativamente se tornando perigosas 
para a tranqüilidade das igrejas e é, nesse 
contexto, que surge a tendência teológica 
de não comprometer a igreja com a 
questão social do escravismo, isto é, de 
separar o espiritual do temporal. Essa 
tendência surge na ala conservadora, 
especificamente na chamada Velha Escola 
Presbiteriana que tinha sua maior 
influência no Sul e que chegou mesmo a 
defender o sistema $ocial da escravidão 
como sendo uma instituição civil, 
portanto fora da competência dos 
interesses diretas da lgreja."17 

Esta separação entre temporal e espiritual 
que os missionários norte-americanos 
trazem para o Brasil será uma das 
caractedsticas dos presbiterianos que 
persiste até os dias atuais. Conversando 
com um pastor presbiteriano sobre o 
Movimento Negro nos dias atuais, ele nos 

disse: 

"Para nós o objetivo é o homem; é 
modificar o homem e, naturalmente, a 
sociedade se modificará na sua formação, 
na sua estrutura. ta nossa esfera, a esfera 
da Igreja é altamente espiritual. As igrejas 
protestãntes sempre primaram por 
conservar a separação da Igreja e do 
Estado." 

As citações de V.T. Lessa e a publicação 
de E.C. Pereira nos mostram que as 
atitudes antiescravistas dos presbiterianos 
foram atitudes isoladas e de pouca 
repercussão. 

Entretanto, se não podemos apontar uma 
ação significativa das Igrejas no combate à 
escravidão, D. Gueiroz Vieira cita a · 
contribuição indireta de Fletcher à causa 
abolicionista, principalmente através do 
livro O Brasil e os brasileiros, escrito em 
1857 em colaboração com Kidder. 1B 

Daniel P. Kidder, metodista, esteve no 
Brasil no pedodo de 1837-1840 
distribuindo bíblias como pastor dos 
marítimos e norte-americanos residentes 

,no Rio de Janeiro. Em 1852 foi enviado, 
para pastor dos marítimos, o 
presbiteriano James C. Fletcher. 
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Fletcher era abolicionista e se dedicava 
tanto ã distribuição de bíblias como de 
literatura antiescravista. Quando aqui 
chegou seu propósito passou a ser o de 
protestantisar o Brasil, no sentido lato 
religioso, social, econômico e cultural. 
O protestantismo, para ele, igualava-se ao 
"progresso", ao desenvolvimento 
econômico, científico e tecnológico. Suas 
idéias liberais foram introduzidas etn um 
momento propício. As$im é que ele 



consegue amigos, simpatizantes e 
colaboradores entre a burguesia liberal, 
fazendo parte desta vários abolicionistas. 
Porém, 1'\Jo se tem registro da conversão 
destes abolicionistas e negros ao 
protestantismo. 

A obra O .Brasil e os brasileiros se baseia 
no livro de Kidder Reminiscências de 
viagem e permanência no Brasil, 
publicado em 1845. O Brasil e os 
brasileiros teve dezenas de edições e 
tornou-se para os americanos um livro 
clássico sobre o Brasil. Repercutiu 
também na Europa e esta repercussão 
teve como resultado, em 1865, uma carta 
da SOCIEDADE BRIT ÁNICA E 
ESTRANGEIRA ANTIESCRAVISTA e 
outra de um grupo de abolicionistas 
europeus, endereçada ao Imperador, em 
1866,"'pedindo-lhe que emancipasse os 
escravos no BrasiL Essa petição, cuja 
resposta foi redigida pelo próprio 
D. Pedro 11, teve grande influência no 
movimento abolicionista no Brasil. "19 

As duas publicações consideram a 
escravidão no Brasil "corno uma úlcera 
do seu organismo polrtico." Relatam o 
tratamento cruel dado aos escravos e 
baseados em outros autores narram a 
Guerra da República dos Palmares. 
Porém, se contribuem para a causa 
abolicionista contribuem tam.bém.j)ara a 
criação do mito da Democracia Racial 
Brasileira e para reforçar uma imagem 
negativa do ~1egro: são preguiçosós_, 
desordeiros, beberrões, sujos, criminosos, 
burros e feios. 

Vejamos alguns trechos : 

"No Brasil tudo é a favor da liberdade; 
e tais são as facilidades que encontra o 
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escravo para • emancipar, que, quando 
emancipado, • possui qualid'!Cfes 
próprias, pode galgar as mais altas 
eminfncias do que um preto 
simplesmente em nosso pa(s.lO 

"Encontrei, porllm, no Brasil, africanos 
de mentalidade muito inferior, e outros 
quase indomáveis. O negro Mina.<~·· 

raramente dá um bom criado, poirsb se 
concentra em respirar ao ar livre.u 

"O aspecto dos escravos brasileiros 6 
muito diferente dos de sua classe nos 
Estados Unidos. Naturalmente os 
servidores ~omé$ticos, nes grandes 
cidades, vestem-se decentemente por via 
de regra; mas, mesmo neste caso, andam . 
quase sempre descalços. ~ uma espllcie de 
estigma da escravidão. Nas tabelas de 
preços de passagens. para as barcas, vf.se 
um preço para pessoas· calçadas !I um mais 
baixo para as descalças. Nas casas de 
muitos dos fluminenses ricos, pode-se 
atravessar uma fila de crianças de cabeça 
lanosa, na maiorià despidas de qualquer 
roupa, que tlm licença de correr por toda 
a casa e de se divertirem vendo as visitas. 
Nas famrlias que tlm alguma tintura de 
costumes europeus, esses desagradáveis 
pequeninos b(pedes sio conservildos no 
quintaL Um dos meus amigos costumava 
jantar freqüenternente em casa de um 
velho general, da alta sociedade, em torno 
de cuja mesa pulavam dois pequeninos 
pretos de azeviche, que quase • 
penduravam no 'pai' (como eles o 
chamavam) até receberem o seu bocado 
de comida das mlos deste, e isso se dava 
antes mesmo do general principiar o 
jantar. Onde quer que as senhoras da casa 
se dirijam, esses animaizinhos de 
estimação slo colocados nas carruagens, 
e considerar-se-iam muito ofendidos em 



serem esquecidos como qualquer filho 
espoliado. ( ... )"22 

Kidder e Fletcher pretendem, nestas 
obr11, diagnosticar os probl.emas do 
Brasil. "Em primeiro lugar a rnd situaçlo 

· .fiJlllnceira que se agrava cada vez mais, e 
depoís a falta de uma populaçlo livre e 
inteligente que corresponda, em número, 
à extenslo territorial da naçlo".l3 
Por6m, tal populaçlo livre e inteligente 
nio ser lo os negros libertos: "Quem 
trabalharã no Brasil, quando nlo. houver 
mais escra.vos7 A resposta serã que, 
mesmo que os laços d8 escrevidio sejam 
partidos 'o homem' e um homem melhor 
ainda exista; virlo imigrantes da 
Alemanha, de Portugal, dos Açores e da 
Madeira."l4 Em sua primeira publicação, 
Kidder jé havia afirmado: "Sem o aux rlio 
da imigraçlo; passar-se-io séculos antes 
que o pars posse dar mostras de sua 
capacidade. De feito, pode-se mesmo 
duvidar que, a vista do contrnuo trãfego 
negreiro e do aumento da população 
escrava e, sem o concurso do contingente 
estrangeiro, a populaçio livre se nlo veja 
reduzida ã condiçlo de minoria 
dependente. " 15 

Estas idéias foram ardorosamente. 
defendidas por alguns brasileiros, como 
o "abolicionista" Ti~~~ares Bastos, que 
afirmlllfa que para o Brasil alcanÇar o 
desenvolvimento tinha de abraçar o 
"verdadeiro evangelho". "Os brasileiros". 
como os observava, eram 
tradicionalmen~ "imorais". "Portanto, se 
querifm que o pafs prosperasse, entlo 
deveriam começar corrigindo a causa do 
seu atraso: sua 'imoralidade'. cujo pior 
aspecto er.a a 'misture de raças•.26 •' 

No disCurso abolicionista de Fletcher e 

de seus amigos brasileiros, uma atitude 
racista estava presente: o negro era o 
responséVel pelo atraso do pars e era 
preciso evitar que viesse a ser maioria no 
Brasil. 

Se por um lado suas idéias são aceitas por 
determinadas pessoas durante muito 
tempo, quando se intensificou a 
campanha em prol da vinda dos ' 
confederados para o Brasil alguns 
"mulatos" e Hderes negros sentiram-se 
ameaçados e passaram a atacã-Jas. 

2. O negro -nas 
Igrejas Presbiterianas 

Entre as denominações do protestantismo 
histórico, os presbiterianos têm se 
caracterizado por sucessivas cisões desde 
a sua implantação, na segunda metade do 
século passado, por missionários 
norte-americanos. 

A Igreja Presbiteriana do Brasil - IPB -
é o tronco inicial (1859) do qual sai a 
Igreja Presbiteriana Independente- IPI 
-, em 1903. Como resultado de 

, divergências internas nesta última, em 
1940 aparecem duas novas denominações : 
a Igreja Presbiteriana Conservadora e a 
Igreja Cristã de Sio Paulo. No final dos 
anos 50 e na década de 60 novas cisões 
fazem surgir a Igreja Presbiteriana 
Fundamentalista, no Nordeste, e formar a 
Aliança das Igrejas Reformadas do Brasil. 
"No meio deste grupo apareceram duas 
denominações m(sticas ou 
pentecostalistas: a Igreja Presbiteriana de 
Renovaçio (1975). principalmente no 
Estado do Paranã e a Igreja Cristã' 
Presbiteriana, no Estado do Espírito 
Santo, e que hoje é o movimento 
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chamado Mar anata. "l7 

Em 1982, a Igreja Cristã de Slo Paulo e 
a Aliança das Igrejas Reformadas do 
Brasil se reestruturam em dois grun~· 
na Federação Nacional de Igrejas 
Presbiterianas- FENIP -,criada em 
1978 por igrejas locais que foram saindo 
da Igreja Presbiteriana do Brasil, e na 
Igreja Cristã de Confissão Reformada
ICCR -,criada em 1980. 

Novas cisões surgem já na década de 80, 
no Rio de Janeiro, quando nove das 
treze igrejas locais do Présbitério Rio
Norte do Sfnodo da Guanabara se retiram 
da Igreja Presbiteriana do Brasil, o que já 
havia feito anteriormente a Igreja de 
Ipanema. Em 1983, esta liga-se à Igreja 
Cristã de Confissão Reformada enquanto 
as igrejas do Presbitério Rio-Norte 
unem-se à FENIP e organizam, a nlvel 
nacional, a Igreja Presbiteriana Unida do 
Brasil - IPUB - .que é "constitufda por 
quarenta e cinco comunidades em seis 
Estados da Federação que, nos últimos 18 
anos foram se desligando (ou sendo 
desligadas) da Igreja Presbiteriana do 
Brasil."28 

Além destas, fruto das tensões no seio do 
presbiterianismo brasileiro, existe ainda a 
Igreja Cristã Reformada do Brasil, i ' 

formada em 1932 por imigrantes 
húngaros. !: assim que atualmente 
encontramos no Brasil sete grupos . 
presbiterianos. Na área em que 
realizamos esta pesquisa apenas quatro 
se fazem presentes. A Igreja 
Presbiteriana do Brasil, IPB, é a mais 
significativa no Rio de Janeiro e a · 
Presbiteriana Independente a mais 
atuante em São Paulo; depois vim a Igreja 
Presbiteriana Unida do Brasil - IPUB '-

·e a Igreja Cristf de Confisslo Reformada 
-ICCR. 

Nlo é nosso objetivo analisar o porquf 
de tantas divisões mas sim tentar captar 
como as diferentes denominações 
presbiterianas se situam frente às questões 
das relações raciais entre brancos e negros 
nas igrejas. 29 

Durante a pesquisa fomos a treze igrejas 
presbiterianas. No Rio de Janeiro estio 
localizadas na zona norte, nos subúrbios 
e na Baixada Fluminense. Entre cerca de 

' 200 igrejas, apenas oito estio situadas na 
zona sul e no centro da cidade. Sio ntas 
últimas, porém, as que possuem maior 
número de membros. 
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Das treze igrejas visitadas no Rio de 
Janeiro, oito eram da Presbiteriana 
do Brasil; trés da Presbiteriana 
Independente, uma da Igreja 
Presbiteriana Unida do Brasil e uma 
da Igreja Cristã de Confisslo 
Reformada. Por região, estio distribuldas 
da seguinte forrna: 

• cinco na zona sul e centro do Rio de 
Janeiro (1 ICCR - 1 /PI - 3/PB) 

• três nos subúrbios (1/PB- 7 IP/-
1 IPUB) 

• cinco na Baixada Fluminense (3 IPB 
- 2/PI) 

Nestas áreas, de acordo com a posiçlo 
social da maioria de seus membros, as 
igrejas slo caracterizadas diferentemente. 
Um pastor nos deu a seguinte informaçlo 
sobre duas igrejas presbiterianas do Brasil, 
localizadas próximas uma da autra na 
zona sul: 



"As madam• freqüentam a ifll'tJJa X 
e as empre(llldinhas a i(JI'fl/a Y " 

Em duas das treze igrejas visitadas os 
pastores slo negros. Os únicos de que 
tivemos informaçlo no Rio de Janeiro. 
Um é pastor de uma igreja do subúrbio e 
o outro de uma igreja da Baixada 
Fluminense. 

Nos cultos a que assistimos na zona sul e 
no centro da cidade é muito limitada a 
presença de negros e mulatos. Em duas 
igrejas presbiterianas do Brasil apenas 5% 
dos participantes eram negros e mais ou 
menos 7% eram mulatos. Na "igreja das 
empregadinhas" esta proporção sobe para 
9% e 20% respectivamente. 

Na Presbiteriana Independente, 5% eram 
negros e 10% mulatos nos cultos de 
domingo. Na Igreja Cristã de Confissão 
Reformada, tanto negros como mulatos 
não perfaziam 5% do total dos 
freqüentadores. 

As nossas observações eram confirmadas 
pelos próprios entrevistados: 

"Bem maior é a proporção de brancos. 
A maioria é tudo branco mesmo. Muito 
pouca gente é negra. Acho que 10%." 
(Leigo negro- IPB.) 

"Aqui tem muito pouco negro, pouco 
mesmo. Nem Sei por quê .. . " 
(Leiga branca- IPI.) 

"Maioria absoluta de brancos. Alguns 
elementos negros. Poucos mulatos." 
(Leiga branca - ICCR.) 

A constatação da presença de poucos 
negros é sempre acompanhada de uma 

justificativa: 

"Os negros não vêm aqui. Preferem pagar 
o preço da escravidão; se omitem. Há uma 
pressão castradora do ambiente em que a 
i (JI'flja se si tua. " 
(Pastor- IPB.) 

"Eu ainda não percebi na igreja nenhum 
sinal disto (preconceito). Talvez, quem 
sabe? As pessoas mais pobres, bem pobres 
mesmo, elas se sentem em alguns 
momentos um pouquinho deslocadas." 
(Pastor - IPB.) 

"Temos só um presbítero negro porque o 
número de negros é pequeno. Não tem 
negro aqui. Não tem porque não vêm. A 
igreja é um lugar de portas abertas, não 
tem determinação para entrar, para ficar e 
nem para permanecer. " 
(Leigo branco - IPI.) 

Desta forma, os presbiterianos que 
freqüentam as igrejas localizadas nos 
bairros de maior poder aquisitivo créem 
que os negros não estio presentes .em suas 
igrejas porque, sendo pobres, sentem-se 
castrados e deslocados em um ambiente 

, burgulfs. Tal se dá não por culpa da igreja 
que mantém as suas portas abertas para 
todos mas por culpa dos próprios negros 
"que por complexo estão se 
marginalizando", que "se omitem", que 
preferem "pagar o preço da escravidão". 
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Jé que são poucos os negros nestas igrejas, 
a crença existente é de que estarão em 
maior número nas igrejas dos subúrbios e 
da Baixada Fluminense, onde a população 
negra é mais Si!Jlificativa e onde estarão 
entre seus iguais na estrutura social. Tal 
a:ença se baseia na tese de que, entre os 
extratos mais baixos da população, as 



relações raciais se processam de forma 
diferente; sendo nulo ou quase 
inexistente o preconceito racial. 

Acreditávamos que nas igrejas em que o 
pastor fosse negro a presença de negros e 
mulatos seria maior e as manifestações de 
preconceito menores ou inexistentes. 

Porém, as nossas hipóteses não se 
confirmaram e tampouco as afirmações 
dos presbiterianos. Se negros e mulatos 
nas periferias representam 50 a 60% dà 
população total, nas igrejas representam 
10% (negros) e 15 a 20% (mulatos): 

"90% são brancos. Só uma pessoa tí flflgra 
e 5% são mulatos." 
(Leigo branco - IPI.) 

" Negros, negros são quatro. São novatos." 
(líder branco- IPI.) 

·•A margem de pessoas não brancas tJ de 
20 a 30% porque negro e mulato tJ difícil 
de distinguir. Negro, negro mesmo acho 
que são 10%. ~· 
(Leigo branco- IPB.) 

''Negros e mulatos são pouquíssimos. 
Uns 5%." 
(Uder branco - IPB.) 

.•. 
Em algumas igrejas o ·percentual se eleva 
mas nunca ultrapassa 20 a 25% do totel 
de membros. Em outras, porém, é .bem 
menor, como na I PU, em um subúrbio do 
Rio. Lã- uma favela que passa por um 
processo de urbanização-. 80% da. 
população é negra. A igreja, que j6 teve 
um pastor negro, coma atualmente com 
setenta membros; entretanto: 

"Ttlm mais branco qUtl fiScuro. Os 
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fiScuros que têm · aqui são cl'fln tl1S de 
berço. Famflia de trBdiçlo me$mo: BrBm 
coristas; cantavam muito bem." 
(L(der branco- IPUB.) 

A situação nlo serã diferente quando se 
trata de uma igreja dirigida por um 
pastor negro: 

"Acho qUtl tem mais branco, muito mais. 
Mais mulatos que negros. Slli que têm 
pouquíssimos negros." · 
(Uder branca -IPB.) 

"Tem mais branco. Tim mais mulatos 
qu11 nefiTOS. PorqUtl tiU acho. qut1 negro, 
escuro de ptlle tJ só tiU tia famflla do 
pastor. " 
(Uder negra - IPB.) 

"Aqui têm só três famílias negras." 
(Uder negra- IPB.) 

Em Sio Paulo ocorre o mesJllo: 

"Em Campo Formoso o único preto BrB 
eu. NBS outrBs lgt'fljas 11m qut1 fui pastor 
dois ou tris tiram di! cor. Na igreja atual, 
além dtJ mim só há uma famflia qut1 são 
duBS moças." 
(PastQI' negro - IPI.) 

Roger Bastlde ressalta que o 
protestantismo é uma religilo de famma. 
Podemos afirmar que os negros 
protestantes em sua maioria são 
componentes de determinados troncos 
familiares que se espalham por diferentes 
denominações. Como nos afirmou um 
I (der metodista negro: 

"Na minha patW~ttlla tem (IIHJttl ds lgr11~ 
Con~J~Ygacional, de As•mbltíia, Batisttl, 
Metodista e de Pl'flsbittlriana. " 



Assim 6 que os citados acima slo parentes 
de um pastor negro da Igreja Presbiteriana 
do Brasil. Nossos entrevistados nos 
indicavam, ainda, pais e irmlos como 
membros de suas denominações em 
outros locais ou como membros de outras 
denominações protestantes. 

Vejamos como os presbiterianos dos 
subúrbios e da Baixada Fluminense 
justificam a pouca representatividade dos 
negros entre eles: 

"HA menos pretos aqui, infelizmente, 
como em toda igreja. Porque preto não 
gosta do evangelho: 6 samba, ftlitiçaria. 
Na ASS8mbléia de Deus trlm mais preto 
porque~ puxado para o espiritismo. A 
ptiSSoa que sai do espiritismo vai para lá." 
(Leiga negra - IPI.) 

"Os negros s6o mais humildes no meio 
crist6o; no modo da tratar, de conversar 
etc. Na igreja não, porque aqui d1Jvt1 ter 
oito ou nova negros. Falei em 10% mas 
nem diJ~~W ssr. O.ve ssr 30%. A raça negra 
procura mais a Assembléia, ali tem maior 
número de pessoas negrtiS. Acho QU#1 na 
Assembléia diJ O.UI, da qualquer maneira, 
são PfiSSoas mais humildes; pessoas que 
procuram reunir mais os irmãos. Eu 
freqüen to a ASS8mbléia não como 
membro e sei disto. Quero dizer humtfdes 
financeiramen trl. Um irmão da 
ASSIImbléia me ptll'guntou, um dia, como 
é que eu me s6ntia no meio diJ 
professores universitários, doutores e 
advogados e eu disse para ele que eu me 
sentia muito btlm." 
(Lfder branco - IPB.) 

Interessante observar que os pastores da 
Baixada Fluminense também justificam a 
auslncia dos negros em suas igrejas com o 

argumento de que ·'depende do lugar 
onde a população negra é maior". A 
explicaçlo porém, se deve ao fato de que 
algumas destas igrejas slo representativas 
da classe média. Os presbiterianos 
freqüentadores das igrejas desta regilo 
também afirmam que os negros só se 
sentem bem entre os humildes. E os 
humildes, os pobres, estão, segundo eles, 
na Assembléia de Deus e na Igreja Batista . 
Estabelecem, assim, uma relação entre 
afiliaçlo religiosa e classe social. Como os 
negros se situam nas classes mais baixas 
justificam a sua ausência nas igrejas de 
classe média. 

Um pastor da IPUB, ao explicar o porquê 
de poucos negros nas igrejas 
presbiterianas, nos disse: 

"Porque é uma igreja antipovo, 
antinegro. " 

Outros afirmam: 

"Discriminação por ser negro eu nunca vi, 
mas por ser pobre há muita." 

"Na Igreja Presbiteriana do Brasil, se é 
, pobre, não galga determinados cargos. Há 
uma discriminação até de cursos. Eles 
propunham que quem não tivesse cursos 
recebesse menos como pastor, ficasse 
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só como auxiliar e os piores lugares eram 
escolhidos para estes. Por ser negro 
sempre há discriminação mas não muito 
ostensivamente. Para os cargos, querem 
sempre o mais falante, o mais capacitado 
e aí o pobre do negro está sempre levando 
na capacidade dele." 
(Lfder negro- ICCR.) 

Assim é, que, por ser uma 1greja 
"antipovo"., que estabelece diferenças 



de classes dtscriminando o pobre, o negro 
(pela sua condiçlo social) nlo se •nte 
atrafdo pelo presbiterianismo. 

Entre estes entrevistados, também a 
auséncia dos negros nas igrejas é 
justificada pela visio que possuem acerca 
do modo de vida do negro. Transferem a 
este a explicação para o fato de os negros 
não serem presbiterianos: "Negro nlo 
gosta do evangelho. Sb de feitiçaria, de 
espiritismo". 

Feitiçaria, como denominam as práticas 
dos cultos afro-brasileiros, é uma 
expressão carregada de conotação 
negativa. Porém, desprezam também os 
pentecostais. Ao perguntarmos a um 
pastor da I PUB sobre os presbiterianos 
que se tornaram pentecostais, recebemos 
a seguinte resposta: 

"Não, nem considero uma cisão. É coisa 
de um maluco ou outro." 

O trecho da entrevista a seguir, com um 
pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, é 
bastante elucidativo: 

( . .. J R - "Por exemplo, a maneira 
formal de realizar o custo. Nós não temos 
aqueles gritos de 'Aleluia' . Nós achamos 
isto muito infantil e fruto de algUf!III.S 
influências até pagãs." 

P - Quais influências? 

R - "Medo, pessoas que quasa entram 
em transe. Algumas denominsçlies têm. 
Mas não vou dizer que eu vou pars o céu 
e ele não vai porque louva a Deus 
diferente." 

P - E os umbandistas? 

19 

R - "O umbandismo I uma coisa qutl é 
a continuação de um culto pagão 
comple tamllf1 te contra Dtlus (. . . J A 
minha doutrinal uma coisa dtlterminada 
por Deus. Então E/11 la única solução . . . 
Eu sou a salvação por intermédio Dele 
( . . . ) SIJ o umbandista IJStá vivtJado na 
religião completamente alheia de Cristo, 
não quer a salvação. " 

Desse modo, os presbiterianos e demais 
protestantes hist6ricos rejeitam a 
"religião que os negros gc)stam", seja 
porque ela nio dã uma garantia da 
salvaçlo (cultos afro-brasileiros) ou 
porque slo infantis, pagls (pentecostais). 

A pequena representatividade de negros 
e mulatos nas "diferentes" igrejas 
presbiterianas vai contribuir, em parte, 
para que sejam poucos os que detêm 
cargos de liderança. 

A hierarquia da Igreja Presbiteriana do 
Brasil consiste em: 

Supremo Concilio Nacional: reúne-se de 
quatro em quatro anos; sua direto.ria é 
composta de: presidente, vice-presidente, 
secretário-executivo e tesoureiro. Resolve 
todos os assuntos administrativos, 
doutrinários e disciplinares. 

Sfnodos: abarcam regiões maiores do que 
o presbitério. Slo formados por no 
mfnimo trfs presbitérios. Com os mesmos 
cargos do Supremo Cone mo reúnem-se 
de dois em dois anos. 

PrBsbitérios: formados por no mfnimo 
quatro pastores e quatro igrejas; diretoria 
composta de presidente, vice-presidente, 
secret6rio e tesoureiro. 



Igrejas Locais: o pastor, junto com os 
presb(teros, formam um Conselho que 
administra a igreja e exerce disciplina. 
Logo abaixo, está a Junta Diaconal, 
subordinada ao Conselho. A seguir as 
Entidades Domésticas, com seus 
presidentes, vice-presidentes, secretários 
e tesoureiros: Sociedade Auxiliadora 
Feminina, União dos Homens, União da 
Mocidade, União dos Adolescentes, Liga 
Juvenil e Coral. Existe ainda a diretoria 
da Escola Dominical e seus professores. 
E, por último, o membro que 
denominamos leigo. 

O número de presb(teros e diãconos 
depende do número de membros de cada 
igreja. Todos os cargos slo eletivos. O 
pastor local concorre ao cargo e é 
escolhido em votação pela Assembléia 
da igreja. Os presl?iterianos fazem sempre 
questão de frisar: "Somos os pais da 
Democracia". 

Pela constituição da Igreja, o Conselho, 
ao convocar a Assembléia, pode indicar 
nomes para os cargos "mas nio hã uma 
obrigatoriedade da assembléia eleger 
aqueles, pode eleger qualquer um, mas o 
conselho sempre indica".30 

A mesma estrutura é encontrada na 
Presbiteriana Independente. 

Como já afirmamos, slo pouqu(ssimos 
os pastores neívos nas igrejas 
presbiterianas e sempre nas igrejas das 
periferias. Mesmo que cheguem a 
concorrer ao cargo em outras igrejas não 
conseguem ser eleitos: 

"Ss o cllf'll fOSSIB comptttenttl •ria atli bem 
recsbido, miiS BCho diflcil. Há uma 
lidsrança sucessória que dificilmtiiJttl 
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procuraria um pastor negro. E também há 
poucos pastores negros. Houve um caso 
de um pastor mulato que foi 
expressivamente votado na Igreja. Era 
candidato da oposição. Ele concorreu 
com outro. Era um branco, que também 
foi muito bem votado. Ficou dividido os 
votos com este pastor da situação. Como 
nio houve quorum para a eleição, a igreja 
ficou sem pastor. O presbitério então, 
recomendou o pastor atual para cá. " 
(Lrder branco -IPB.) 

"Quando eu fui candidato a pastor aqui, 
foi candidato também um pastor que está 
lá em Niterói, que é um negro, um sujeito 
forte e tal, um negro mesmo e a igreja 
gosta muito dele. Então não foi pelo 
fato ... Porque se você for pensar que é 
por ele ser negro, eu também tenho 
sangue negro na minha famflia ( . . . ) Mas 
aqui ele nã9 foi eleito, não pelo fato de 
ser negro. Foi por razões de atividade de 
trabalho. Os outros (os membros da 
igreja) me conheceram e gostaram de· 
mim." 
(Pastor - IPB.) 

E mais adiante: 

"O outro que eu disse lá de Niterói é 
muito querido; inclusive, és ta igreja aqui 
gosta muito dele e o único título (grau de 
instrução) que ele tem é de pastor 
mesmo." 
(Pastor- IPB.) 

Estas citações nos mostram dois exemplos 
da Democracia Presbiteriana quando está 
em jogo a eleição de negros e mulatos. 
Quando ocorreu um empate não se 
realizou nova assembléia mas o 
Presbitério interferiu, "indicando" um 
terceiro candidato. branco, que foi aceito. 



Em outro momento, dois pastores . 
disputam uma mesma igreja: um "é negro, 
negro mesmo", "forte'; mas sem Htulos 
universitários. A igreja o conhece e gosta 
muito dele. O outro é claro, tem dois 
cursos superiores, e apesar de morar 
distante, em outro Estado, se candidata 
ao cargo e a igreja passa a conhecê-lo e o 
elege. T orna·se difícil negar que a cor e o 
grau de instrução formal funcionem como 
critérios determinantes nas eleições 
presbiterianas. 

" Na Mocidade, se há uma chapa que 
tenha pretos a chapa já cai; ou seja, 
diminui a cotação da chapa para ganhar. ,. 
(Líder branco -IPB.) 

Quando os pastores negros são eleitos. sua 
aceitação não se dã de forma tio imediata 
como a de um pastor branco : 

Se chegar um pastor branco e um pastor 
preto, a tendência seria para o branco. 
Porque chocaria visualmente (o negro)." 
( Uder branco - lP I.) 

'Acho que a penetração dele foi boa 
porque ele é culto demais. " 
(Líder branco- IPU.) 

~ como nos disse um presbítero negro 
sobre a sua aceitação: 

' ·' 

" Eu tenho invadido várias áreas. De 
repente as pessoas estranham, mas se eu 
dou o recado, tudo bem. Provavefm_en te, 
a figura não deve agradar no início." 
(Presbítero negro - IPB.) 

Nos indagamos até que ponto os 
pastores negros exercem de fato a 
liderança em suas igrejas. De uma igreja 
Presbiteriana Independente, situada em 
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zona "nobre" do Rio de J-iro, o pastor 
nos foi indicado como mutato. 
Constatamos entretanto que quem 
detinha todo o poder na igreja era um 
presb(tero branco e sua famnia. Seus 
filhos, que também slo lfderes, se 
referiam ao pastor como ."o pastorzinho", 
apesar desta expresslo nlo coincidir com 
a aparência trsica do pastor. 

Um pastor negro da Baixada Fluminense, 
por ocasilo da pesquisa estava se 
transferindo para outro local. Os 
membros de sua igreja nlo quiseram falar 
sobre sua transfenincia. Apenas um 
entrevistad9 nos disse que era somente 
por questões administrativas. 
Presenciamos, porém, cenas que nos 
indicam que a liderança deste pastor era 
de pouca aceitação pela igreja. Antes do 
cuho a esposa do pastor nos dava uma 
ordem e um diãcono bianco nos dava 
uma ordem contrária. Ficaram, 
educadamente, disputando quem 
mandava mais. 

Durante o culto, alguns jovens se 
postaram no portlo de entrada e com 
atitudes de desacato e hostilidade 
criticavam abertamente o pastor, dizéndo: 
"ele tem que sai r desta igreja". 

A constatação de determinadas famnias 
detendo o poder se deu também em 
igrejas de pastores brancos. Em uma igreja 
da periferia um diácono negro se 
encontrava afastado por indisciplina (por 
beber e fumar). O outro lfder negro é um 
presbítero que é também regente do 
coral. Mas, como nos disse uma jovem 
negra: 

"Há principslmtlnts uma fan11Jia aqui 
QUIIIIII tM1acJI muito( . .. ) Esta t.mflia 



f)rotfl8t.IW • ti~ um pll$tor dll 
poslçlê..O'cMI ,./xa . .M _,..,_... •• um caso 
equt, dl*o, qw e fllmf/ia con•guiu por 
o plllfOr ,_,. fcn . .. (Leitl negr1 - IPB.) 

Nlo térlo apenas detarminadu fam(lias 
que ''democraticamen18" lideram 11 

igrejas. Uma mesma pessoa pode detar 
v6rios cargos. Isto explica, em par18, por 
que encontramos v6rios cargos ocupados 
por negros.. Em uma igreja na Baixada 
F lumlnenae, cujo pastor 6 negro, dl6conos 
e preabrtaros slo em número de cinco. 
Apenas um presbrtero foi classificado 
como "escuro" _ Ponui cinco sociedades, 
e em três dela as presiden18s eram 
"escuras" : eram as filhas do pastor. Dos 
dezasseis professores da Escola 
Dominical, três foram apontados pelo 
pastor como ''eacuroi" Um era ele 
mesr:no e o outro uma de suas filhas. Esta. 
além de presidente da Mocidade, 
participava também da Secretaria Social 
da Igreja. · -
Se nlo detllm o poder no nrvel local, os 
negros dificllmen18 chegam à presidência 
do sr nodo ou do Concrlio, e quando isto 
ocorre serlo sempre invocadm corn9 
prova de que os presbltarianos. nlo slo 
racistas como os católicos e o restante da 
sociedade : 

"O presidente do Slnodo e do Presbitério 
tí mulato. Não temos preconcsito. O 
homem mais respeitado na Igreja 
Presbiteriana lnc/ep6ndente ~ .Jonll$ 
Rezende. t MvO, ~ um llder. Nós vemos 
~ a condição •piritual das pessoas. " 
(Putor - IPI.) 

Os negros que citam do sempre os 
homens mais cultos. mais respeitada~ c:fes 
igreja Esta mecanismo de valorizaçlo do 
newo ' utilizado nlo sb quando 
converiiiTI com estranhos mu dentro de 

própria tgreja com os demais crentes. S6 
que, aqui, é para que a presença do negro 
"nio choque" e para que ele seja aceito 
pelos demais 

"Há muito tempo foi quando eu fiquei 
conhecendo o Beato Eu era membro da 
Igreja. -o Reverendo B. era o presidente 
do Supi'emo Concílio da Igreja 
Presbiteriana. Nós t'amos fazer um retiro 
da mocidade e ele d1sse que estava 
convidando o Rev Jnaqu1m Beato para 
ser o preletor do rettro Nós perguntamos 
'Como ~ que ele é 7 Dual a posição 
dele?' Respondeu o Reverendo 'Ele é 
um homem Sáb1o. de grande cultura_ 
ainda que seja negro' Ele falou 'embora 
ele eeja preto é um homem de grande 
cultura: Eu me lembro perfeitamente que 
elt1 usou esta expressão. Por quê? Porque 
na mocidade, na igreja dele não havia 
muitos negros. Nós poder/amos, quando 
vfssemos o Rev Joaquim Beato, achar 
que ele era um 'ignorsntão ' Então. ele 
quis eliminar esta 1déis contrapondo a 
ntJgritude à sabedoria dele .. 
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(Pastor - IPB.) 

Por outro lado, os negros sabem que 
precisam destruir a imagem negativa que 
se tem deles. "Se eu dou o recado, tudo 
bem". Precisam mostrar que são melhores 
que os brancos para serem aceitos, se 
impor no meio destes. 

Assim é que o mito da Democracia Racial 
Brasileira, reforçado pela crença na 
Democracia Protestante, compartilhada 
por brancos e negros e viabilizada através 
das eleições, esconde as possibilidades 
reais que os negros possuem nas igrejas 
presbi18rianas de se tornarem lideranças. 
"Se tlm condições de liderança eles vlo 
ascendendo". nos afirmou um pastor Sb 



que neste contexto religioso, como era de 
se esperar por ser muito frisado, nlo ser é· 
a "condição espiritual, o apego, a 
fidelidade ã disciplina e doutrina 
eclesiástica". que irlo fazer o negro tr 

ascendendo na hierarquia da igreja. Mas 
sim as qualidades, adquiridas fora da 
igreja, também ligadas aoststus social 
que possuem. 

Entretanto, a grande maioria dos 
presbiterianos negam que no interior de 
suas igrejas apareçam manifestações de 
preconceito racial. Por outro lado, de um 
total de cento e um entrevistados apenas 
sete negaram que exista racismo no Brasil · 

" Racismo no Brasil não há. Isto é mais 
tnvenção de um certo grupo de 
m telectuais. " · 
(Pastor - IPB.) 

"No Brastl não há. A gente vê negros 
como pastor, doutor, tudo bonito por 
at 
(leiga negra- IPI.) 

Tanto brancos como negros, que negam a 
existéncia do preconceito nas igrejas, 
afirmam: 

"O amor de Cristo nos faz diferentes. 
Deus não faz acepção de pessoas. ~ tanto 
o negro como o branco " 
(Líder branca - IPB.) 

" Não na igreja, graças a Deus, não e;ciste. 
não. A igreja tem um pensamento 
diferente da sociedade fora da igreja. O 
evangelho nivela as pessoas e nivelando 
desaparece a casta 
(Leigo negro - i PI.) 

O preconceito esté lé fora na sociedade 
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•nculta e pecadora. A.o IWgarem o 
preconceito nas igrejas, em contraposiçlo 
com a socledade. os presbiterianos estio 
reforçando a comunidade de salvos em 
que vivem. 

Js presbitenanos, assim como os demais 
protestantes, formam uma minoria 
religiosa que faz questlo de se diferenciar 
do réstante da sociedade. Minoria 
portadora de um credo igualitério e de 
uma vislo de mundo em que estabelecer 
a diferença com os de fora é muito 
emportante. Dividem o mundo opondo 
o n6s ao eles. o aqui ao lé fora, a •greja ã 
sociedade Fruto de uma vislo pietista, a 
distinçlo entre mundo e 1greja como 
pólos extremos ··expressa uma concepçlo 
da 1greja como uma comunidade de 
santos, distantes do mundo, vivendo a 
situação dos discípulosno Tabor" 11 

Dos cento é um presbiterianos 
entrevistados apenas vinte e cinco 
admitem que o preconceito se manifesta 
entre eles. 

"Na tgreja extste ainda. No meu modo 
de pensar amda existf1, mas o preconceito 
não é de separação de cor. é mais de 
nível cultural. " 
(Leigo branco- IPB.) 

" As f)Bssoas negras que chegam aqui 
falam que sentem desprezo por parte das 
f)Bssoas brancas. Estas conseguem mostrar 
aos negros que não estão sendo bem 
recebidos. Quando há festas, trabalhos, 
não procuram o negro porque acho que 
eles ptHJsam que o negro nlo tsm 
capacidade de fazer o trabalho como um 
branco. Nunca falaram. as pesso/IS, sobm 
isto. mas dtJtxam transparect~r isto." 
(Lfder branca ·- IPB.) 



A idéia que pasum é que a Igreja,. 
enquanto instituiçlo, nlo é racista. O 
pnteonceito .Xistlln18 é devido ao nrvel 
cultural. ~ um preconc:eito de classe. 
Eliminam ou dil.uem, assim, o preconceito 
racial no preconceito de classe. E se as 
manifestações de preconceito aparecem 
slo sempre muito vet.S.. Slo apenas 
manifestações individuais porque nem 
todos slo "cristlos ferrenhos". 

Quem slo os presbi1Brianos qw dizem 
que o preconceito se manifesta ,_ 
igrejas? Quatorze slo negros e onze slo 
brancos. Dezasseis slo I r deres, em au1 

maioria pastores, com nrvel de 
escolaridade superior. Dos ni~lrderes, 
dois ji tiveram experiincia de 
discriminaçlo nas igrejas e os outros sete 

. são joveos com menos de 20 anos. 

O que vai distinguir estes entrevistados 
não será o fato de pertencerem a urna ou 
outra denominação presbiteriana mas de 
serem "desviantes" em suas respectivas 
denominações. Nbs os encontramos tanto 
na Igreja Presbiteriana do Brasil como na 
Presbiteriana Independente. 

Entretanto, não foram todos os líderes 
que por falar do preconceito nas igrejas 
elaboraram uma anilise de su• 
instituições. Como. os nlo-Hderes, 
realizam o discurso ·de que não dtweria 
haver porque Deus nlo faz acepçJo de 
pessoas. Afirmam uns que o "Evangelho 
consegue melhorar as pessoas, mas acabar 
totalmente com o preconceito, que ji está 
enraizado na sociedade, nio". Mantêm 
entJo uma análise individual e a separação 
entre a Igreja e a sociedade. 

A Igreja Presbiteriana Unida do Brasil e 
a Igreja Cristl de Confiaio Reformada te 

prop(Sem "a ser uma igreja aberta, 
fraterna, ecumênica e engajada na causa 
do povo brasileiro, por exigência do 
evangelho". 32 Se dispõem a combater 
tudo o que condenam na sua 
denominaçio de origem e com isto 
apontam o preconceito na Igreja 
Presbitériana do Brasil. Quando aparece 
em suas denominações atuais é fruto da 
igreja anterior e se dizem dispostos a 
combatê-lo. Como aconteceu em uma 
Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. 
Nesta, uma senhora negra, professora 
primária, viúva, que vivia maritalmente 
com outro homem, reclamou com o 
pastor. que era discriminada. O pastor 
ameaçou deixar a igreja e colocou·a como 
professora da Escola Dominicàl. 

Entretanto, se alguns pastores 
demonstram uma visão mais crítica dos 
problemas sociais e da questão racial, os 
membros de suas igrejas nio se 
diferenciam dos demais presbiterianos. 33 

Na igreja citada, uma entrevistada nós 
disse: 

"Conhllço aqui na Igreja uma senhora que 
acha que aqui tem preconceito. É uma 

, escura muito legal mas ela acha que todo 
mundo só vi e"os nela. E não é verdade. 
Nós não fazemos acepção de pessoas. " 
{Uder branca.) 
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Com relação ao nosso objetivo, 
constatamos que a presença de negros e 
mulatos nas igrejas, e ·as questões das 
relações raciais se processam da mesma 
forma nas diferentes denominações 
presbiterianas. As diferenças, quando 
existeni, se dão em função de alguns 
poucos lidents e não da totaliqade dos 
membros presbiterianos de cada uma das 
denominaç&$ separadamente. 



3. Autoclassificaçio dos 
presbiterianos negros 

A dificu~dade inicial da pesquisa foi a 
de quem considerar negro. Em um pafs 
como o Brasil, onde não encontramos 
apenas duas classificações excludentes, 
brancos ou negros, e onde se reconhece 
uma gradação de cores, preto retinto, 
preto, mulato escuro, mulato claro, 
sarará, moreno, pardo, branco da terra 
etc. 3" quem deveríamos considerar 
negro? O critério a utilizar seria apenas 
racial (raça no sentido de combinaçfo de 
caracteres f(sicos) ou seria cultural? E 
negros seriam todos .aqueles que 
independente das gradações de cor fossem 
portadores de uma mesma cultura? 

Com o objetivo de discutir estas 
questões o I SER realizou seminários com 
interessados diretos na pesquisa e outros 
estudiosos do assunto. 

As colocações que aparecerem nestas 
seminários refletiram as questlJes que·tlftn 
sido levantadas acerca da identidade do 
negro na sociedade brasileira. Por ques.tio 
de espaço não transcreveremos ãqui o 
debate existente, citando apenas uma 
de suas conclusões. 

Ser preto é diferente de ser negro, 
afirmou o historiador Joel Rufino 
durante o seminário. Porque "a grande 
maioria dos pretos brasileiros nlo .se 
consideram negros. Somente uma elite. 
Ser negro é possuir uma série de atributos 
de ordem psico-social: pobre, humilde, 
sujo, feio, falso, preguiçoso -atributos 
negativos na opinilo geral. Ser negro no 
Brasil é nlo possuir uma identidade 
i identidade composta por atributos 
negativos e positivos) ~ um ser em 

~. fónnula em busca de 
Come6do: 6 u.rn conjunto vazio. Ser R8IJ'O 
6 urn QfOJ!Ito". 

Como.6 .,do que o preto se torna negro? 
Como uma elite de pretos chega a assumir 
esta identidade? N. Souza, psiquiatra 
negra, cuja 1BSe de mestrado tem o 
sugestivo trtulo de TornBr~se Negro ou 
As vicissitudes do Negro Brasileiro em 
ascensão social (grifo nosso) - diz que: 
"Ser negro é tornar conS<:ijJncia do 
processo ideológico, que através de um 
discurso mítico acerca de si engendra uma 
estrutura de desconhecimento que o 
aprisiona numa imagem alienada na qual 
se reconhece. Ser negro é tomar posse 
desta conscilfncia e criar uma nova 
conscilncia que reassegure o respeito às 
diferenças e reafirme uma di!P"idade 
alheia a qualquer nível de exploração. 

"Assim, ser negro nio é uma condiçlo 
dada, 11 priori. ~ um vir a· ser. Ser negro 6 
tornllr• negro. ~ assumir-se como 
negro". 35 

Nas c.olocaçaes de Joel Rufino e Neusa 
Souza aparece a questlo fundamental na 
anAlise de uma identidade social: a de 
auto-identificar-se. Nlo basta apenas "os 
de fora", baseados em critérios de raça, 
classe social ou traços culturais 
identificarem alguém como negro, mulato 
ou branco para que a pessoa se atribua 
também uma destas identidades. 

Cómo e por que um indivfduo se assume 
como negro ou mulato? Tratando-se de 
negros protestantes, até que ponto a 
religiio vai influir nesta identificaçlo? 
Até que ponto as suas representações 
sobre o negro slo diferentes das 
representações da sociedade? 



Nesta pesquisa decidimos que nlo 
seríamos nbs a definir quem era o negro. 
Pediríamos aos próprios protestantes para 
nos indicar quem seriam os negros e seus 
descendentes e tentaríamos v• como 
estes se autoclassifialvam. 

Um primeiro fato que nos chamou a 
atençio foi que também para os 
protestantes era extremamente 
constrangedor classifi~r alguém. 
Classificar alguém como negro ou mulato 
era como apontar um defeito. Uma 
ofensa. ~ dificuldades se prendiam 
também quanto aos critérios a utilizar: 

"Para saber • são preto ou branco 
tenho que raciocinar. " 

As dificuldades quase sempre eram 
resol"idas via comparaçlo. Nbs, as 
pesquisadoras, ou entlo o próprio 
informante, servíamos ãs vezes de ponto 
de referfncia: 

"Mais clara que voei. " 

"Eu não •i não. Não tttnho muita 
certeza; mulato é ser igual a voai?" 

Para a entrevistadora negra: 

"Olha, ela não é negra. É trigueira assim 
como voei. Porque você e trigueira, não é 
ne(/1'11 não. " 

"No meu presbitério têm sete pastores 
Um mais tiSCUro do que eu ainda •• 

As expressões mais utilizadas eram~ "de 
cor", "pessoa escura". "parda". 
"~inha", "mestiço", "nlo é raça 
pura", "mulato". R .. men11t colocavam 
"preto" e "nep-.o"; e, quando utllizact., 

essas expressões aparec11m quase sempre 
no diminutivo. Para estas classificações 
nlo recorriam s6 à cor mas também a 
outras características físicas como o 
cabelo, lábios, nariz. E uma mesma 
expresslo, utilizada por diferentes 
entrevistados, podia referir-se a tipos 
físicos diferentes. Por exemplo: 
"moreninha" tanto PQdia ser uma pessoa 
mulata, como clara de cabelos escuros, ou 
negra. Como diz T. Azevedo: "o brasileiro 
é sensível ao uso da palavra negro ou 
mulato as quais soariam como. sinónimos 
de escravo. Para evitar o uso desses o 
brasileiro teria criado um sem número de 
express&s - ao redor de 300 - para 
diferenciar as variações antropofísicas 
existentes no pafs".36 ' 

Em um contexto em que o importante é 
frisar a igualdade do.s irmios ficava 
complicado mostrar que se faz diferença, 
principalmente a um estranho. Portanto, 
quando indicam alguém como negro ou 
mulato imediatamente colocam um · 
aditivo: é negro mas é muito inteligente, 
muito culto, bondoso, de alma branca. 
Adicionam qualidades positivas que 
desmentem a imagem que se tem do 

, negro, qualidades invocadas numa 
tentativa de igualar os negros aos brancos. 
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A cor negra, portadora de um sinal 
negativo, ganha assim um sinal positivo 
que diferencia os negros protestantes dos 
outros negros. Uma senhora batista, 
branca, líder de uma igreja de pastor 
negro em Slo Joio de Meriti , ao ser 
entrevistada condenou o preconceito, 
dizendo que se dava bem com os negros e 
elogiou a liderança negra de sua 1greja. 
Depois da entrevista continuamos a 
conversar e lhe perguntei se ali no bairro 
moravam muitos negros, ao que ela 



respondeu: 

"Minha filha, dã medo sair cedo aqui com 
tanto .criouJona rua . . " 

Se em um momento o ill)portante é nlo 
valorizar a diferença para frisar a 
igualdade, em outros mostrar a diferença 
é útil para invoCar a igualdade de 
condições, de não discriminação. lst9 se 
dá quando citam os prqtestantes ne"os 
que conseguiram se projetar nas igrejas. 
A classificação parece depender assim de 
situações específicas, jé que em algumas é 
interessante chamar a atenção para as. 
diferenças e em outras não. Houve dofs 
casos em que os nossos informantes 
utilizaramcritérios tio refinados J>ara 
classificar um pastor como mulato ,qui 
nos assustamos por, não encontrar 
nenhum sinal que o indicasse como tal. 
Estes dois casos eram de uma 
denominação com um número muito 
reduzido de pastores negros. 

Observamos ainda que, à medida em 
que utilizam vários termos, estabelecem 
também uma identidade mulata ôu· 
mestiça, como dizem. 

Assim é que, rio momento da 
classificação, os protestantes utiliza~ os 
mesmos critérios e agem como a maioria 
dos brasileiros. 

Entretanto, o número de presbiterianos 
que se autoclassificam como negros ou 
mulatos é extremamente significativo. O 
que representa uma identidade negra em 
contraposiçdo a uma identidade crente? t: 
uma identidade de r1egro presbiterianO 
diferente da identidade de branco 
presbiteriano? 

Na maioria das vezes rifo preciúvamos 
pedir aos enti'evlstadoi para se 
autoclassificlrem, A autoclassificaçlo 
aparecia naturalmente durante a 
entrevista ou a perceb(amos pelo modo 
de se referirem aos negros e mulatos. 

Entrá os quar,enta " sete presbiterianós 
classificados como negros ou mulatos 
encontramos situaçÇies difere~tes quanto 
à autoclassificaçio: 

A) 25 foram classificados como negros. 
Destes, 22 se autoclassificaram como 

' ne~ros. 'Dos outros trl!s: ' . 

• um é diécono, tem Z7 anos, bané6rio, 
estudante de engenharia. Acreditá CJJ8 os 
M!Jos $0frem mais preconceitos do que 
os rri1.,tlatos. Nega a ex is1incia do 
pr:econceito nas igrejas e .se classifica 
como moreno; 

• o outro é uma adoleSéente de 16 
anos, estudante do 1? grau, que afirma 
qOe hã preconceito tanto na igraja como 
na sociedade: "Na sociedade quem quer 
ser algl.ma coisa as pessóas falam que nlo 
dâ porque ele é escuro . .. O preconceito 
é maior para as pessoas escuras, por serem 
descendentes de escravos. Muitas pessoas 
jã me disseram que nio gostam dos 
escuros porque eles já foram escravos" 
Em relaçio ao Movimento Negro diz : 

"Eles tim que lutar para conseguir as 
coisas, eleS são humaf1Qs tambtlm. ·-

Nlo fazendo parte do "eles, os negros", 
se diz mulata 

"porQUtl. a til nas histórias 'diz que branco 
com ~to dá mulato. E s minhs mãe é 
branca." 



Assim sendo, ela não vai descender 
apenas dos escravos. 

• o terceiro entrevistado também ~ 
refere aos negros na terceira peSsoe. Ele é 
contador, o pai· era coolJdor e os filhos 
são engenheiros e professores 
universitários. Mora no ~búrbio mas 
freqüenta a lgrejá Presbiteriana do Brasil, 
no centro da cidade, onde se converteu 
ao presbiterianismo há 3 anos. Tem 58 
anos de idade. 

Para ele é o "preto" mesmo que faz o 
preconceito. Nega o preconceito na igreja 
e 111 sociedade. Ficou indignado com a 
entrevistadora quando lhe foi pedido para 
se autoclassificar: 

"Me chamo R .. . , 
sinceramente . . "' Sinceramente! E há 
muito tempo que não ouço esta pergunta. 
SinceraiTJf,lfJtB ... R. mesmo. 
Simplesments R. Suficiflf'!tBmentB 
satisfeito em estar sendo entrevistado 
pela· distinta, simpatisissfma senhorita S." 

B) Como mulata~, pardos e mestiços 
foram designados vinte e dois 
presbiterianos. Destes, cinco se· 
consideram negros; seis se 
autoclassificaram como pardos ou 
mulatos; um como. moreno e cinco 
ficaram indecisos ao se autoclassificarem. 
Os outros interromperam a entrevista e 
não nos foi poss(vel saber CiOmo se 
identificam. 

Os indecisos para se autoclassificar 
não slo lideres: 

• uma entrevistada tem 28 anos 
de idade, curso superior incompleto, é 
bancária. Quando perguntamos se existia 

preconceito racial no Brasil ela respondeu: 

"É mais fácil vocês obterem respostas das 
pessoas de cor. Só quem vive o problema 
é quem sabe." 

Em relação ao Movimento Negro disse 

"Deixa ·muito a desejar. O que deve 
existir é um movimento para eles mesmos 
se corrigirem. " 

• · outro entrevistado disse Que para ele 
tanto "podia ser classificado como negro 
ou mulato" . Tem 23 anos e é montador 
de comercial de televisão. Só vai â igreja 
"uma vez ou outra". Acha que tanto 
negros corno mulatos~ igualmente 
discriminados. Narra situações em que 
sofreu discriminação na sociedade. Mas 
na igreja "o pessoal todo é unido". Já 
ouviu falar no Movimento Negro n.os 
Estados Unidos e pensa ''que seria uma 
boa, dava até uma força para um 
m01irnento deste no Brasil.'~ 

Neste caso, a indecisão não implica uma 
recusa em se considerar negro ou mulato. 

, Este entrevistado foi um dos poucos a 
admitir que já sofreu discriminação racial 
e também que apoiaria um movimento 
negro. 
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Dos entrevistados classificados e que se 
classificam como mulatos ou pardos, num 
total de seis, quatro slo Hderes: dois 
presbheros, um presidente da União dos 
Jovens e um diácono. Dois têm curso 
superior completo. Duas mulheres e três 
homens. Três são militares, uma é dona 
de casa, urna é empregada doméstica e um 
é empregado de uma firma de transportes 
onde confere mercadorias. 



O que chama a atençlo neste 
grupo de presbiterianos é que ao se 
autoclassificarem recorrem aos seus 
documentos. Frisam a cor que lhes é 
atribuída legalmente: 

"Eu me julgo mulata. Mas na minha 
carteira tá parda. Eu já sou bem escura 
mas não me sinto pior do que os outros." 

"Pardo. Não é eu que digo:é a minha 
identidade (carteira de identidade). 
Também podia tá preta que não tinha 
nenhum problema." 

Estes presbiterianos mulatos não 
conhecem o Movimento Negro e todos 
negam a existência do preconceito na 
igreja. A respeito do racismo na sociedade 
mostram desinformação ou negam; 
quando existe julgam não tratar-se de 
coisa séria. 

-- Preconceito: 

"Mascarado mas há. Até em religião 
existe. No Norte, no interior, os espfritas, 
os macumbeiros ... Uma vez eu fui ao 
Norte e estava numa igreja presõiteriana e 
entrou um macumbeiro armado exigindo 
que se parasse a celebração( . . . ) Ouendo 
eu era jovem~ na rua, na escola, sempre 
jogava futebol e o time era preto vertus 
branco. Mas isto tudo era sb brincadeira." 

"Acho que não existe. O Agnaldo . 
Timóteo diz que tem, mas não acreditei 
porque a gente vê que o Pelé tá aí casado 
com uma loura e tão querido pelos 
brancos." 

Não podemos nos esquecer que a 
afirmação: ''também podia tã.preta que 
não tinha nenhum problema" foi feita em 

um ambien18 .-n que a crença na 
igualdade dos homens é de import4ncia 
vitat Se somos todos filhos de um mesmo 
Pai a cor nio importa. E, se somos salvos, 
nlo itnporta • "sou mais escura" porque 
nlo sou pior do que os outros. 

Entretanto, ao se referírem â cor que 
consta nos seus documentos1 estão se 
recu$8ndo a identificar-se racialmente. 
Sua identidade estã sendo dada, 
legalmente, por outros: 

"Não é eu que digo: é a minha 
identidade. " 

Dos vinte e sete que se classificam como 
negros, vinte e um são I fderes ~ pastores, 
presbíteros, di.retor e professores de 
seminários. Treze têm um ou dois cursos 
superiores; três têm mestrado. Seis ainda 
estão cursando o segundo grau. Quatorze 
são homens e treze mulheres. 50% são da 
terceira geração de protestantes. 60% 
destes· entrev istadàs ·negam o preconceito 
nas igrejas e 35% nunca ouvíram falar n<;> 
Movimento Negro. São em sua maioria 
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I i deres que possuem um status elevado 
nas igrejas e, com raras exa!Ções, também 
estão melhor situados na sociedade. 

Qual é a representação que fazem 
do negro? 

"Mas às vezes, o escuro mesmo é que 
atrapalha a própria cor, porque se todo 
escuro tivesse um offéio, tivesse um 
estudo, procurasse mais estudar, mas às 
vezes têm certos QUtJ 11n tram neSSBS 

porcariadas, nesse tal de roubo, nesse 
negócio c» droga. " 

··o ptYto não é msis-escnwo mas 
continua dtittwltlorizlldo. Acho QUtJ o negro 



é menos lutador, tem menos objetivos 
diretivos e/ou • acomodam ou se 
revoltam. " 

"Somos nós negros mesmos que nos 
colocamos em posição de inferioridade, 
não entramos nos lugares, temos 
vergonha, não falamos com o doutor." 

A seguir transcrevemos vários trechos da 
entrevista com uma diaconisa, dirigente 
de coral, professora primária, desquitada, 
de pais lavradores, 4' geraçlo de 
protestantes: 

Preconceito na Igreja: 
"Acho que não e nem pode, não é? A 
gente que é cristão, não pode. Ou você é 
cristão ou não. O mesmo Pai que fez os 
pretos fez os brancos. As pessoas que têm 
preconceito e vim para a Igreja não o faz 
aqui porque no infcio pode ser que ele 
tenha um impacto ao ver negros e brancos 
misturados, mas com o tempo, por ele 
m•mo, ele vai abandonando este 
preconceito. Se uma pessoa não consegue 
abandonar o preconceito ele n6o é um 
verdadeiro cristlo. " 

Movimento Negro: 
"Talvez eu tenha ouvido falar, talvez na 
escola. Eu nunca me liguei nesse negócio 
de racismo. Eu esqueço que sou negra e 
mf! comunico com às pessoas. Quero que 
elas vejam o meu interior. Quando saio 
com as minhas' colegas, procuro ter uma 
aparência que agrade a todos. Me arrumo 
para me senti r bem e saber que as pessoas 
também yão se •ntir. Porque vejo as 
pessoas tratarem os brancos diferentBs 
dos pobrfis. E muito! Tenho uma colega 
que fala fJ/11171 mim: 'D., o único preto 
que gosto é voçê'. Não •i se fala por 
brincadeira. Mas eu me dou muito bem 

com essa faml'lia. Ela fala para a filha : 
'Vai tomar banho que você está com 
cheiro de preto'. E ela não sabe explicar 
porque a menina está com cheiro de 
negro. 

"Eu estou muito satisfeita com a minha 
cor. só-queria que o meu cabelo fosse 
melhor, não tivesse tanto trabalho para 
cuidar. Eu me preocupo demais com o 
meu cabelo mas o resto, a minha cor não 
me atrapalha em nada. 

"Não fui criada neste negócio de carnaval, 
é outra coisa que acho uma loucura. As 
pessoas pulando, gastando energia, 
suando. Não gosto. Não sei porque fico 
incomodada quando eu comeÇo a suar e 
eu transpiro demais. 

"Minha cor? Não posso dar cor nenhuma 
porque tudo é a mesma coisa. O que 
1mporta é o meu interior. Eu daria a 
minha. cor como negra mesmo. Tenho quP 
me aceitar como eu sou." 

As expressões "tenho que me aceitar 
como eu sou", "o que importa é o meu 
interior" (que afinal não é visível) 

, parecem indicar que, mesmo os que se 
autoclassificam como negros, mantêm a 
imagem negativa do negro: se metem em 
"porcariada", são ladrões, delinqüentes, 
não gostam de trabalhar, sujo, fedorento 
etc. Sabem que esta é a imagem que o 
branco tem deles e culpam os próprios 
negros por esta representação: ''têm 
complexo de inferioridade", "são pouco 
lutadores". 
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Como é possível, então, atribuir-se uma 
id:ent·idede tiO nega-tiva? Uma das formas 
é a de tentar apagar os atributos 
negativos, $11 igualando aos brancos seja 



através dos estudos, seja através dos 
hábitos. '~Eu vivo él cata de trtulos", nos 
falou um entrevistado que tinha dois 
cursos superiores e cursava um terceiro. 

O depoimento citado confirma o 
mecanismo de se igualar aos brancos: "o 
que 1mporta é o meu interior" mas desde 
que "eu tenha uma aparência que agrade 
a todos", esteja limpa, esteja com o 
cabelo alisado e cheirando bem. Quer 
dizer, esteja negando todas as 
representações sobre o negro. 

"Acho que sou negro mesmo e não 
tenho nenhum constrangimento em 
fazer esta afirmação porque a gen18 já 
atingiu um estágio de maturidade capaz 
de assumir. Isto não 18m importincia 
vital." . 
(Pastor, diretor de Seminário.) 

A não ser por raras exceções, negam que 
tenham sido vítimas de discriminação e 
que o preconceito se manifeste nas iwejas. 
O que pensam sobre o Movimento Negro 
é bastante ilustrativo: 

"Sou a favor do movimento negro só se 
for para ficar tudo igual." 

"Eu aprovo, não é? Porque pelo menos 
mostrará ao branco que somos todos 
1guais." 
(Leiga negra. ) 

'Não conheço nada. Não estou 
mteressado, não sinto necessidade. 
Chamo isso de discriminação. A partir 
do momento que o negro se unir ele 
discrimina. Sou mais pela integração 
social." 
(Pastor negro.) 

Lendo as citações acima nlo podemos 
deixar de assinalar que a crença na 
igualdade, tio cara às iwejas pra-18Stantes, 
contribui para que os negros não desejem 
se diferenciar, assumir uma identidade 
que estabeleça limites de excluslo. 

Já observamos que ao se classificarem 
era comum ouvirmos: "não PcOSSO dar cor 
nenhuma porque é tudo a mesma coisa". 
Estas afirmações não devem ser 
desvinculadas do fato de que eram dadas 
a estranhos, não-crentes, em um ambiente 
protestante. Assim sendo, nos parece que 

' elas são equivalentes à expressão "somos 
todos irm§os". 
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Os negros entre os episcopais: 
cor e lugar social 

REGINA -REYES NOVAES 

1. Nota introdutória: 
de como e de onde foi 
realizada a pesquisa. 

Existem apenas seis Igrejas Episcopais 
em S. Paulo e seis no Rio de Janeiro cuja 
população é caracterizada como branca, 
culta e de clasSe média. 

Isto não quer dizer que a pesquisa sobre 
relações raciais entre os Episcopais 
tornou-se inútil ou invariável. Apenas 
quer dizer que para pesquisarmos as 
formas de existéncia de preconceitos e 
discriminação racial entre os episcopais 
foi necessário perceber e analisar outros 
aspectos (da dinâmica de existéncia e 
reprodução desta denominação) ·nos quais 
a questão racial está submersa. 

Vejamos, em um primeiro momento, 
como os episcopais colocam a questão 
social e racial de sua denominação. Apbs 
afirmar que em sua igreja predominava a 
classe média, um pastor episcopal 
acrescentou : 

"A classe baixa nós temos um pouco, 
mais em nossos traball;los IOCiaiL Porque 
nós trabalhamos também . . . temos 
élmbulatórios, col~gios, asilos . .. ,. 01 

membros da Igreja I a clssse mtldia, por 
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causa da liturgia." 

Através deste diálogo com um.pastor 
episcopal branco e também através de 
outras entrevistas e de observação dos 
cultos, pudemos constatar que os pobres 
entre os episcopais não estão - via de 
regra - entre os membros, mas sim entre 
os beneficiários dos trabalhos sociais. Isto 
é, estão nos ambulatórios, colégios e 
asilos. 

Quando solicitamos aos membros das 
Igrejas Episcopais que explicassem ou 
opinassem acerca dos motivos que levam 
esta denominação a se restringir â classe 
média (enquanto outras denominações 
protestantes históricas e o catolicismo 
teriam composição mais diversificada), 
obtivemos recorrentemente respostas que 
fazem alusão a uma "sofisticada liturgia 
episcopal" que impõe pré-requisitos 
"culturais e educacionais" para 
compreender e participar dos 
cultos. 

O aspecto litúrgico 6 o denominador 
comum que aproxima todas as respostas 
obtidas; porém, h6 algo que as diferencia. 
Enquanto uns atribuem um sinal positivo 
a esta liturgia, outros atribuem um sinal 
negativo. H6 perspectivas dif~en~ na 



valorizaçlo da tradicional liturgia 
episcopal. Podemos destacar dois grupos 
entre os episcopais entrevistados: a 
maioria que nlo estã vivendo um proeesso 
de Renovaçlo Carlsmãtlca e uma minoria 
que estã. 

Para os primeiros, a liturgia das Igrejas 
Episcopais, ainda que restrinja a clientela 
da Igreja, nio deve ser modificada .. ~ vista 
como um elemento essencial, definidor da 
prbpria identidade episcopal: 

"A Igreja tem uma liturgia muito 
complicads ( . . . ) Nós somos uma igreja 
muito litúr/ica e graças a Deus." 

Os que estio vivendo a "experilfncia de 
Renovaçio Carismãtica", por sua vez, 
vêem criticamente a atual composição 
da Igreja: 

"Esta é uma Igreja trazida para o Brasil 
pelos americanos. I! inconscientemente . 
uma Igreja e/assista. Não tem membros de 
classe baixa (e não tem negros). O 
preconceito é mais por causa ds classe. 
(. . . ) A origem é americana, bem elitista. 
Nos EUA há o seguinte ditado: ·os 
vereadores são batistas, os deputados 
metodistas e os senadores episcopais." 
(Pastor branco- Igreja Episcopal em 
"experiência" de Renovaçio 
CarismAtica.) 

Desta forma, ao implementar cultos 
menos tradicionais, os carismãticos 
esperam atrair outros grupos sociais para 
suas igrejas. Nio foi por acaso que vãrios 
membros e pastores episcopais nos 
indicaram a Igreja Episcopal da Tijuca,no 
Rio de Janeiro.cbmo lugar ideal para 
investigarmos as relações raciais entre 
episcopais. Diziam que ali a populaçlo era 

mais diversificada, isto é, 'existiam negros 
e mulatos. Concordando ou não 
concordando com a "experiência de 
Renovaçlo Carismática" desta Igreja, nlo 
havia como negar que esta se diferencia 
das outras do Rio de Janeiro em termos 
de composição social e racial. A 
pentecostalizaçio do culto ali acarretou 
mudanças na clientela. Esta foi, portanto, 
uma das Igrejas em que pudemos aplicar 
questionãrio, fazer entrevistas e assistir 
aos cultos com o objetivo de investigar 
relações raciais. 

Ainda no Rio de Janeiro, insistentemente 
nos apontavam a missão da Cidade de 
Deus.* Tratando-se de uma ãrea onde há 
trabalho social dos episcopais, certamente 
ali também encontraríamos negros e 
mulatos entre os freqüentadores dos 
serviços religiosos. 

Os episcopais no Rio de Janeiro também 
t~Sm entre seus· membros "o negro 
exemplar". Este, 19 guardião1 há 50· 
anos, foi bastante citado nas entrevistas 
como um exemplo que poderia atestar 
a ausência de discriminação racial éntre 
os episcopais. Fomos entrevistá-lo, assim 

, como entrevistamos o pastor branco de 
sua Igreja freqüentada pela classe média 
de um bairro da Zona Norte do Rio de 
Janeiro.** 
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Em Slo Paulo, a pesquisa se restringiu a 
uma Igreja: a de Vila Maria Alta. Ali, por 
informações prévias de hierarquia e 
posteriormente por observação, 
constatou-se a presença significativa de 
mulatos. Esta Igreja é apontada como 
exceção entre as Igrejas Episcopais de 
S. Paulo, que se caracterizam por ter 
como membros pessoas brancas de·classe 
média e classe média alta. 2 Sua existência 



é justificada na medida em que c:Omeçou 
por iniciativa de um senhor mulato "e 
que de sua família são a maioria dos seus 
membros". O pastor, no entanto, é 
branco. 

Aliãs, os pastores episcopais são quase 
consensualmente classificados como 
brancos. Digo "quase" pois apenas um 
dos nossos entrevistados diz ter 
conhecimento ou conhecer pessoalmente 
pastores episcopais negros. 

*p- E entre os membros, há negrO$? 

**I - Temos até pastoFes. Nós não temos 
preconctHto racial. 

P- Dentre os cinco bispos aqui no Brssíl, 
algum d!Jies é negro? 

I - Não, nenhum. 

P - Nos párocos tiJm? 

1- Tem. 

P- Aqui no Rio? 

I -Aqui no Rio tinha, coitadinho, 
morreu. Tinha um só. 

P- E no Brasil tem? 

I - No Brasil tem um em Recife, tem um 
em Porto Alegre que eu conheço 
pessoalmente. O outro, do Recife, tiu não 
conheço . 

~ importante salientar que não pudemos 
sequer contar com outras informações 
acerca destes pastores negros (o do Rio, 
q1.1e morreu, o de Recife e o de Porto 
Alegre) por parte dos demais 

entrevistados. Isto porque todos os 
entrevistados afirmaram nunca ter · 
conhecido um pastor episcopal negro 
ou mulato. 

Como justificar o fato de nlo existirem 
pàstores negros? Uma maneire de explicar 
esta ausfncia ou dificuldlde é epontar 
para as exiglncias de educaçlo formal 
para o pastorado. 

"Porque nós exigimO$ afim do cutro 
•cund~rio (até aiJII slr;.); o amo de 
pré-tfiOiogiaaindal exigido e, ~~ ve.-, 

'exigimO$ •t» cuno supsrior de,.FiiMOfill 
parti depois lnl/f'tiSSIIr no S.minário. 
Ent6o nlo I fácil, nlo!" 

Porém, este tipo de explicaçio s6 foi 
dada pelo mesmo pastor que afirmou 
conhecer pastores negros entre os 
episcopais. Reafirmando a nlo existincia 
de preconceitos em sua lgr1tja; Jnsiste em 
que a dificuldade nlo estaria no problema 
de cor, mas nas exiglncias col~ em 
termos de estudos para que qu.alquer um 
chegue ao pastorado. 3 Para os demais 
entrevistados esta questlo nlo rnei'*» 
maiores explicações, desde que nlb 
existam entre os membros negros ou 
mulatos postulantes ao pastoradO. 
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Enquanto que para equelel)lstOr tra1a-se, 
dada sua poslçlo socill n1 hlerítqull cll 
Igreja, de insistir na ausfncia de 
preconceitos raciais no inttrior de 
denomlnaçlo como um todo, ~ outros. 
que falem a partir de suas comunidlldas 
locais, ·a quastlo se coloca de au1ro 
modo. Via de regra, ao serem Indagados 
sobre a presença de negros e. mulatos 
entre os episcopais, os entrevistados se 
remetem ao campo da 111$/stlnciB sociBI, 
enumerando as "obras sociais" de Igreja 



em • 'ffNor dos necessitados" . Ou, no caso 
daquel" que estio envolvidos em uma 
experltncla di renovaçlo carism6tica, 
fale-se da necessidade di mudança para 
que a Igreja chegue "aos mais simples". 

A questlo social • riiCill, do ponto de 
vista doi episcopais, • Interpenetram 
totalrnente. Os negros e mulatos estariam, 
portento, como que inclu (dos por 
natureza entre os "necessitados" e os 
"simples", entre os "pobres" e 
"iletrados" que se aut<Htxcluem por nlo 
compreenderem a sofisticeçlo da liturgia 
episcopel. A questlo das relações entre 
brancos e negros no interior da 
denominaçlo remete, de maneira n(tida 
e imediata, a outros pares de oposiçlo : 
letrados/iletrados, ricos/pobres. 

E, neste sentido, pesquisar Relações 
Raciais entre os episcopais exige 
estratégias e t6cnicas de investigaçio 
diferentes daquelas utilizadas em outras 
denominações onde, por exemplo, existe 
um sigr~ificativo segmento de respeitáveis 
negros ilustrados de classe média (Igreja 
Batista) ou entio negros ou mulatos 
ocupando cargos de liderança (Igreja 
Metodista). As questões a serem 
formuladas passam a ser diferentes. 
Questões referentes ao acesso dos negros 
e mulítos ao pastorado, assim como 
questões referentes i possibilidade da 
Igreja facultar ou tornar-se o espaço de 
artlculaçlo para o desenvolvimento de 
uma "conscl'ncla negra" ou para a 
particlpaçlo no "movimento negro", nlo 
tam resaontncla.entre os episcopais. 

2. "A Igreja não tem 
preconceitos, eles é que 
se excluem." 

Em Slo Paulo, brancos e mulatos 
entrevistados negam a existência de 
preconceitos entre os episcopais, 
apontarido para a parbquia de Vila Maria. 

No Rio de Janeiro, os episcopais 
brancos entrevistados também negam a 
existência de preconceitos raciais e, 
recorrentemente, citam o 19 guardiã'o 
de uma parbquia de classe média como 
caso exemplar. 

"A Igreja não tem preconceitos. Deus 
não fez scepção de pessoas. Pelo 
contrário, nós temos até um trabalho de 
chegBraté eles(. .) Na Igreja, até tem 
um senhor negro que é muito respeitado." 
(Leigo branco.) 

Como em outras denominações, os 
episcopais sempre respondem ã pergt.inta 
acerca da existência do preconceito na 
Igreja a partir dos princfpios cristãos que 
o prescrevem. Entretanto, como articular 
a vigiJncia de princfpios cristãos com a 

, ausincia de negros? Por que, então, citar 
"uma Igreja", como no caso de S. Paulo, 
ou apenas um "negro respeitado", uma 
Igreja "mais diversificada" e uma área de 
missão social como acontece no Rio de 
Janeiro? Ou seja, por que a vigência dos 
princfpios cristãos não garante a presença 
de negros e mulatos entre os membros 
das Igrejas Episcopais em geral? À idéia 
de nfo-discriminação por parte da Igreja, 
nossos entrevistados brancos contrapõem 
um mecanismo de auto-exclusão que 
impediria os negros e mulatos de se 
integrarem mais amplamente entre os 
episcopais . 

• 



··Tem um morro aqw perto. mss 
eles naõ . descem · · 

"A Igreja não tem preconceito. •• 
é que se excluem. " 

"( J Nós até fazemos um trabalho 
de chegar até eles." 

Em uma vertente de explicaçio cabem. 
sobretudo. alusões ã situação 
econõmica, social e educacional dos 
negros no Brasil. na sociedade. Sio os 
problemas ''do mundo" que levam os 
negros a não se integrarem entre os 
episcopais. O depoimento que se segue 
ilustra esta vertente de explicaçio · 
"As pessoas vêem mais a situação 
econômica da pessoa. as condições, o 
lugar que mora, a procedência. a 
educação, a cultura. Isto quer dizer se a 
pessoa for uma pessoa preta. mas tillfiSse 
certa cultura I J Se o negro tivesse 
melhores condições mesmo e 
comprovasse isso. mostrasse tsso f. 1, 
seria mais aceito e ficava . .. 
(Leigo branc:o.) 

Uma outra vertente de explicação é 
veiculada por aqueles que salientam uma 
certa "crise" atual nas igrejas episcopais. 
Esta "crise"' estaria ligada pr~ncipalmente 
â estrutura tradicional de culto que 
atrapalha o crescimento da denominaçto 
entre as classes populares. 

"Tem um morro aqui perto e eleS fJBo 
descem. O negro quando llflm, vem na 
melhor boa vontade. Chegam aqui tomllm 
um choque de cultura e 
automsticamente vlo se isolando, vlo 
saindo." 
(Pastor branco - Igreja com Renonçlo 
CarisméticL) 

Em slntese, para aqueles que nlo estio 
engajados em um movimento que 
pretende transformar a Igreja Episcopal, 
trata-se sobretudo de um problema da 
sociedade, das desigualdades sociais que 
se refletem na Igreja e sobre os próprios 
negros que "tornam-se racistas de si 
mesmos". E, para aqueles que se 
"despertaram", slo "renovados" para 
além dos problemas "da soéiedade 
brasileira". existem outros "problemas da 
Igreja" que devem ser resolvidos atrav6s 
do avivamento pentecostal. 

3. "Mas a Igreja 
não é perfeita." 

Porém, como se coloca a questlo quando 
há negros entre os episcopais 7 

Nos casos relatados. há sempre a 
possibilidade de minimizar o peso que 
teria a questão racial através da ênfase em 
outros elementos diferenciadores, tais 
como: "nlvel cultural" . "nlvel 
educacional" . ·'hábitos e higiene 
corporal" 

O certo é que nem mesmo quando se 
trata de Igrejas Episcopais localizadas em 
áreas "nobres". e por vezes freqüentadas 
apenas por ingleses ou por outros grupos 
étnicos (como os japoneses em S. Paulo), 
a questio de ausfncia de negros é 
colocada em termos de preconceito ou 
discriminaçio racial. Estas Igrejas slo 
consideradas "fechadas" até mesmo para 
os episcopais brasileiros de claae IÍWdil. 4 

"A Igreja dll RNI Grandeza• ~ unv 
Igreja muito fechsde, ~ .,NICOplll. 
Exatemente porqutll• fllm praticsmtJnte 
só infltJSa Entlo eis~ umslgtWjll muito 



ffiCiurKM, .,. pr8 nós, .,. pf'll bf'llncos. Pra 
qwm quer qu••/8 tJIBI muito ftlchtldiJ. 
Eu 8Cho quet~indtl mBÍI pef'll ntJfTO. " 

(Membro, leigo branco e c'- m6dill •• 

Entretanto, existem outras Igrejas 
Episcopeis que, ~ colocar•m alguns 
de nossos entrevistados, "fazem até um 
trabalho para chegar até elas". Um 
primeiro aspecto deve ser logo colocado: 
hã uma diferença entra a expectativa que 
os branco~ tim em relaçlo aos negros e 
mulatos em geral (no mundo• e a 
expec1ativa que tim em relaçio àqueles 
que venham a encontrar dentro da Igreja. 

I - ( . . . ) ,.. comigo, tJU nlo ttlnho 
culptJ ... ,. tJU VtJjo um ntlfTO nB ru•; 
penso ltHJb qutJIII$$BitllnttJ. Nlo ttlm 
jeito, tJU fico com medo, tNimante. 

P- E dtJntro d8 lgrtJjal 

I - Dtlntro da lgl'fljà, trsnqüilo. 

Dentro da lweja Episcopal, um negro ji 
estaria, em um certo n rvel - usando a 
expresslo de Joel Rufino - 1 

"domesticado", e neste sentido o mtldo 
seria I'TltflOr. Porém, o fato de nlo existir 
mais o medo de assalto ou de violtJncia 
trsica nlo exclui outras possibilidades de 
discriminaçlo ou outros medos de 
convivfncia social. 

P - EM lgre~7 Voeis~ viram Blgum 
caso dtJ diM:rimlnBÇio7 

I - U M:ho que nlo. Ow tJu 1Bil», nlo. 
Eu vitJntrrl cr/Bn~s. HouVtJ uma lpOCB n• 
Escol• Domin/~1 QUtJ vinh•~ cr/BnÇIIII, n• 
WB meloria ncuru, mua.tas. m• pobres, 
d8 Umtl CIIU dtJ CtxnodOI · ntJ ~ d8 
BBndtllrae QUt1 vlnhBm freqi)MtMido 

nOSSBigf'lljB. E no que fiSSBS crianças 
comtiÇSrsm a freqüentar, a Escola 
Dominical tJSvaziou um pouco. As 
criancinhas dtJ nossa paróquia começaram 
a nlo ir. Mas aí nós pesquisamos, porque 
foi um problema muito sério dentro do 
ambiente cristão, nél Porque nós 
professóres nos alertamos e pesquisamos. 
Nlo foi propriamente porque as crianças 
tJrsm escuras que as mltJS começaram a 
nlo levar ssus filhos. t porque eles eram 
turbulentos, eles atiravam as coisas em 
outras crianças, espetavam alfinetes, eram 
crianças .. . Então eu acho que isso 
afastou. Nlo foi propriamente 
pf'IIConcelto de cor, sabe? Porque eles 
eram pobf'IIS, eles tumultuavam, eles 
diziam palavrões, tinham o naiiz 
escorrendo, todas estas coisas, né? Então 
esvaziou ... Outros agüentaram o tempo 
todo, atJi umas loirinhas de olhos azuis. 
Mas houvtl um esvaziamanto, as mães 
começaram a nlo levar porque 
tumultuavam, entravam no banheiro e já 
tinha fltlnte fazendo coisas feias, estas 
coisas que surgem, vocA sabe, né? Entlo 
começou assim um comentário e S8 
esvaziou, mas depois elas próprios salram, 
eles mesmos por vontade deles. Salram 

,porque tJies não queriam ser disciplinados, 
entlo uma vez que nós tentávamos 
educá-los no sentido de não estragar 
material, não jogar fora, eles próprios 
nlo quiseram, eles próprios saíram, não 
foram mais. 

Este e outros relatos similares 
nos permitam afirmar a existtJncia de 
preconceitos e discriminaçio racial entre 
os episcopais, ainda que este preconceito 
e discriminaçlo nlo advenham somente 
da cor. 

Cor e classe social se interpenetram 
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quando se trata de discriminar pelo 
vestuãrio, pela higiene corporal, s pelos 
costumes e comportamentos. No entanto, 
não hã como negar que a cor aparece 
como um sinal, uma marca de 
identificação de assaltantes em 
potencial (fora das igrejas) e de 
indiv(duos de "maus costumes" (dentro 
das igrejas). 

E como então afirmar que a Igreja 
não tem preconceitos? Ou seja: como os 
mesmos entrevistados que contam "os 
milagres sem contar o santo" ("tem 
gente que tem preconceito", "tem 
pessoas que dizem não gostar de negros") 
afirmam categoricamente - na mesma 
entrevistá- que "a Igreja não tem 
preconceito?" 

Os brancos episcopais entrevistados nio 
negam a existência de preconceitos na 
sociedade brasileira. Assim sendo, os 
membros podem chegar à Igreja com 
preconceitos, mas a Igreja deve 
destru(·los, "nunca alimentlt-los". 

Desta maneira. o negro "dentro da igreja" 
se diferencia aos olhos dos brancos 
episcopais dos negros que estio "fora da 
igreja". O negro dentro da Igreja deve ser 
"ganho para Cristo". Porém, a Igreja não 
é perfeita. E aqueles que têm 
preconceitos e discriminam no .interior da 
Igreja não estio eles mesmos "totalmente 
ganhos para Cristo, transformados em 
Cristo". · 

4. E os negros, como se 
sentem entre os episcopais? 

Procuraremos responder a esta quesd"o 
t~mando tris situaç&s diferen~s: a) o 

caso "negro exemplar", que 6 o 19 
guardilo em uma Igreja de classe m6dia 
da Zona Norte do Rio de Janeiro; b) os 
mulatos que freqüentam a Igreja de Vila 
Maria Alta em Slo Paulo; c) aqueles que 
freqüentam a misslo da Cidade de Deus 
na periferia do Rio de Janeiro. 

a) Sendo este o único negro episcopal 
bem situado no interior de súa Igreja que 
tivemos oportunidade de entrevistar, 
reproduzimos aqui um tongo e ilustrado 
diãlogo. 
P - Como o senhor vê a questão do 

' preconceito racial aqui no Brasil? 
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Eu não vejo isso. · 

P O senhor não vê? 

Esta é a grande verdade, eu não 
vejo, eu não vejo. 

P O senhor nunca viu ... 

Não. 

P Bom, mas o st~nhor reconhece que 
os brasileiros não são de uma única cor? 

I - A exíst~ncía das pessoas eu sei que 
elas existem. 

P - E isso para o senhor não constitui 
problema? 

I - Nunes constituí problema, nunca 
tomtli conhecimento dtlsts problema 
recilll, nunCB. 

P - Quer dizer que o ssnhor nunCB 
sofrrlu qusiQf.!Br tipo dil discrlmiiVÇIO? 

I - Reltrlçlo? NunCB. 



P - -E nunca lhe contafllm um caso. 
-. cõisa toda? 

I - Eu escuto contar. ACtlito st~mpre 
com carta fWIH'VB. Mtn eu, cá, nunca st~nti 
o menor pÍTJblems; 

P· - O •nhor diz que quando IJJCutll 
casos, ttBcuta cam carta re!itlf'IIB. Por qui? 

I - Eu creio que pefll mim depende 
muito da f)IJ8$oa, depende multo dB 
pessoa que • diz vítima dtllt:fl 
preconc6/to . .. Pode estar erflldo o meu 
racioclnio, minha maneira de encarar a 
coisa, m• eu nunca experimentei a mais 
levrt restriç6o a 8$$/8 respeito, nunca. 

P - E aquele caso dB rep6rt:flr de Globo 
que tlim sido lembrado por muitlls 
pessoas que entrevistamos? 

I - Eu nlo Slli atB onde vai a 
verdBde ... 

P - Mas o senhor acha que as pessoas 
que • dizem discriminadas . .. 

I - Elas est6o fantllsiando as coisas. 
Esta moça, por exemplo, da Globo. O que 
a direçlo do hotrll n6o permitiu foi que 
ela entrassa com ele no apartsmsnto, isso 
é muito comum e natuflll. Hll hotliis que 
botam placa: "proibida a visita de pessoas 
do •xo oposto", pronto. Admito, por 
exemplo, qw aquela moça trlnha saldo, 
foi farrear com o moço, bebeu um pouco, 
estav. um pouquinho alta e entlo se dsu 
aqw,. cena. 

P - MN o ~~~nhor não BCM 61(/fJ/ficativo 
o t.to dtl no Bmil n6o havtH' ntiiJfOS em 
e»rp dtllideran~l 

- Não., Eu acho que isto é 
devido ao próprio negro. 

p Como? 

- Não atinge, não chegou atli lá, não 
tem condições, essa coisa toda. Não ligo a 
menorimportlncia a essas coisas e esses 
movimentos que fazem af. Abdias do 
Nascimento, não dou a menor 
importlncili. ( . . . ) 

P - (. . ) O que o senhor acha destes 
movimentos? 

I - Eu 8cho que é uma perda de tempo. 
Eu não sou melhor do que ninguém. 
Tenho uma instruçãozinha rudimentar. eu 
não supiBnto ninguém. Mas estou te 
dizendo ums coisa certll que comigo 
nunca aconteceu. Tenho p8SSeado por 
essa Brasil, tenho passeado no Sul a 
serviço de minha Igreja, tenho 
freqüentado hotéis, restsurantes, nunca 
ninguém me p& a nenhuma restrição. 

P - Agora, eu me lembro que o senhor 
falou que o fato dos negros não atingirem 
postos elevados seria por causa deles 

, m8Smos, não é? 
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I - Pra mim é. Eles não se esforçam 
muito, chegam a um determinado ponto, 
eles se acomodBm. essa coisa toda. 

P - Quer dizer que o senhor não vê no 
que o movimento negro poderia ser um 
incentivo para essas pessoas? 

I - Nenhum, nenhum . Pra mim 
nio tem expressão, pra mim. 

P - E ns sua Igreja, existe preconcaito 
1~1 



I - Não. Eu sou um homem de cor. 
Na minha.lgreja talwz o único. Mas 
estou IA. Sou 19 guardião. Eu ali 
exerço uma lidersnÇB, sou SIJmpre 
consultado. 

Os episcopais brancos, embora neguem o 
preconceito em suas Igrejas, sempre 
reconhecem sua existincia na sociedade 
brasileira; este episcopal, que é sempre 
por eles citado como exemplo, nega a 
existéncia de preconceito inclusive na 
própria sociedade brasileira. Preconceito 
introjetado na pr6pria vítima (Rufino 
dos Santos, 1980: 73). 

Seus valores brancos falam mais alto. Os 
negros - ·"eles" -,"estão fantasiando as 
coisas", saem para "farrear", "bebem", 
"não tém condições", "não se esforçam 
muito'', "se acomodam". Ele pr6prio, um 
"homem de cor" com uma 
"instruçãozinha rudimentar", não vê 
preconceito racial no Brasil, nunca tomou 
conhecimento de problemas raciais, 
nunca sofreu restrições, nunca sentiu o 
menor problema, não liga a menor 
importância a estas coisas, nunca ninpm 
lhe opôs a menor restrição por onde anda 
e declara que em sua Igreja não há 
preconceito racial. 

Como único negro de sua Igreja, foi em 
uma escalada de cargos e de 
responsabilidades que este senhor 
construiu para si e para os outros uma 
imagem da competfncia e de · 
responsabilidade que permite, a um ·sb 
tempo, se ver e ser visto como "quase" 
branco e como negro exemplar. Com 
alma de branco, apesar da pele negra, em 
na Igreja há 50 anos e foi presidente da 
mocidade, professor da Escola Dominical, 
_dirigente do coro, leitór leigo, ~bro da 

Junta, membro do Conselho Executivo 
do Slnodo e 19 guardilo. 

Porém, apesar destas posições que ocupou 
e ocupa, ao negar a existincia do 
preconceito na sociedade e na sua Igreja, 
sua trajetbria nlo resultou . em 
possibilidade para uma discussão acerca 
da questão racial na Igreja. Ao contrãrio, 
segundo relato de outro membro da 
Igreja Episcopal, em determinada ocasilo 
em que no interior da Igreja se abordou a 
questão racial, "o 19 guardião nlo 
moveu um músculo do rosto". A questão 

' não lhe dizia respeito. 
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b) Os mulatos que freqüentam a Igreja 
Episcopal de Vila Maria Alta também 
afirmam não existir preconceito de raça 
em sua Igreja. 

"Na Igreja não tem. Porque tem diversas 
raÇBs. Tem culto em japonês, inglls ... " 

"Acho que não existe preconceito na 
Igreja. Nunce SIJnti." 

"Na nossa Igreja não t9m. Por exemplo, 
todos s6o tratados iguais. Tem pessoas de 
cor nos cargos, em funções 
administrativas e pregando." 

~ grande a proporção de mulatos em 
relação aos brancos nesta Igreja. Segundo 
as percepçtles coincidentes de 
descendentes de negros e dos brancos, 
entre 50 membros 40 seriam mulatos 
(mais-claros ou mais escuros) e apenas 10 
seriam aqueles que poderiam ser 
classificados como brancos. 

Infelizmente, dentro das limitaçtles da 
presente pesquisa, nlo foi poss(vel 
aprofundar o estudo desta Igreja para 



compreender melhor o significado e as 
repercusslSes do fato de ela ter sido fllndada· 
"por um senhor mulato•• e dé haver entre 
grande parte dos membros relaÇões de 
parentesco. O certo é, entretanto, que 
esta origem pode explicar o fa_to dos 
mu.latos nlo se .,tirem c:rlscrlf1.1inados e 
estarem bem implantados na Igreja, 
ócupando diversos cargos administrativos 
ou mesmo sendo pregadores leigos. Se é 
verdade que ali nunca houve um pastor 
negro ou mulato, é entre mulatos que o 
pastor designa pessoas para ocupar os 
cargos e distribuir funções. A prbpria 
Junta Paroquial, que deve confirmar (ou 
nlo) as designações do pastor, é (dada a 
composiçlo racional da Igreja) sempre 
composta de uma maioria de mulatos. 

Ninguém ali se classificou ou foi 
clássificado como- negro. Por outro lado, 
porém, em momento algum os 
entrevistados deixaram de reconhecer 
sua àscendência.I.Jma senhora (que se 
autoclassificou corno parda e foi 
classificada pelos pesquisadores que 
visitaram a Igreja corno mulata), por 
exemplo, lembrou que sua av6 paterna 
era escrava. Outro entrevistaqo (que 
também se autoclassificou e foi 
classificado corno mulato) fez quest.A'o de 
falar sobre sua cor e afirmou: "escapou de 
branco é preto". 

Estas indicaçl5es podem nos levar a inferir 
qJJe, naquele ambiente onde predominam 
mulatos, nlo se coloca a necessidade de se 
embranquecer para se valorizar. A 
possibilidade concreta de casamentos 
entre brancos e negros dentro da Igreja, 
na verdade, dada a maioria mulata, apenas 
aumenta o número de crianças que 
passam a ser classificadas como mulatas 
(mais claras. ou mais escuras). 

Esta situaçlo singular pode explicar o 
fato de que entre os episcopais de Vila 
Maria Alta com os quais se manteve 
contato nlo houve lfnfase em argumentos 
acerca dos "princ(pios cristãos" que 
prescrevem o racismo e a discriminação. 
I! como se a maioria mulata se impusesse 
pela origem e tradiçlo da Igreja, criando 
um locus próprio e detendo parcela de 
poder suficiente para se fazer legítima e 
inquestionável frente aos pastores ou 
membros brancos que dela se acercam. 

Por outro lado, é importante salientar que 
esta legitimidade inquestionável dos 
mulatos no interior da Igreja- e mesmo a 
afirniaçlo e o reconhecimento de sua 
ascendência negra- nlo resulta 
automaticamente no que tem sido 
designado na literatura como 
"consciência negra". Não há qualquer 
movimento em direção ã manutenção ou 
recuperaçlo de tradições negras. 

Os mulatos que têm legitimidade e poder 
no ãmbito daquela igreja,pcirém, são 
mulatos assimilados e integrados à Igreja 
Episcopal. O exercfcio de sua religião não 
se distingue do exercício da religião dos 
episcopais brancos. Incorporam hábitos, 
postura corporal, ritmos musicais 
característicos dos episcopais. E, embora 
a Igreja nlo pro(ba os "divertimentos" 
(como carnaval, futebol e bebida), eles 
incorporam também o estilo de vida, a 
postura "puritana" que os distingue dos 
católicos e os aproxima dos demais 
protestantes. 

Reconhecem que existem preconceitos 
na sociedade brasileira,6 porém criaram 
seu espaço de respeitabilidade no interior 
)de ume Igreja Episcopal,o que, pelo 
menos por ·hora, perece-lhes bastar. 
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c) A situaçfo dos neep-os e mulatos qui 
freqüentam a misslo Episcopal da Cidade 
de Deus é, por sua vez, bastante diferente 
daquela que acabamos de relatar. Neste 
caso, os episcopais têm, ali, um 
"trabalho social", uma "misslo" na qual 
se oferecem serviçOs ê comunidade e 
também se oferece uma alternativa 
religiosa. Os episcopais, quando se 
propõem ir à Cidade de Deus, jé vim 
com o objetivo missionário de chegar até 
o "povo do lugar". Assim se expressou 
uma jovem episcopal inglesa: 

"Aqui (na Episcopal da Cidadtl de Deus) 
não há preconceitos. Porque a maioria no 
lugar é mulato e negro. Então vem quem 
quer, por amor ao povo. Porque (se assim 
não fosse) quem viria à Cidedtl de Deus?" 

Portànto, os episcopais leigos ou pastores 
que se aproximam da Cidade de Deus vêm 
como voluntários, "por amor ao povo". 
Oferecem seus serviços, assim como a 
possibilidade de uma conversão à sua 
Igreja. Contudo, ainda que a missio tenha 
encontrado uma receptividade que 
possibilitou um "bonito trabalho social", 
não é de forma imediata e automática 
que alguém, por freqüentar os cultos ou a 
Escola Dominical, passa a ser membro. 
Os moradores da Cidade de Deus que 
freqüentam a missio (entre os quais 
predominam negros e mulat~) nio slo 
considerados como membros, pois "nlo 
sé sabe até que por:~to eles slo convertidos 
mesmo". 

Pareceu-nos que a ambigüidade inerente 
ao fato de se oferecer ao mesmo tàmpo 
"serviÇos de assisttncia social" e .uma 
nova alternativa religiosa fica clara na 
imprecislo e dificuldade de se distinguir, 
entre os mQradores, quais slo receptivos 
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.os serviços e A ct.tomlneçlo, e os que 
apenas eceltlm os •rvlços e res-.m • 
denomlnaçlo ou vlc.veru. 

Esta questlo fica clara quando se fala a 
respeito das crianças que freqt.ntlm a 
Igreja. Em determinado momento, surgiu 
uma questlo acerca das motivações que 
levavam as crianças a freqüentar a Escola 
Dominical: seria o lanche Servido 
(biscoitos e sucos) ou seria interesse pelo 
que ali é ensinado? 

Neste sentido, para nossos objetivos, nlo 
foi possfvel entrevistar neep-os ou mulatos 
na missio .Episcopal da Cidade de Deus. 
Como usuários de um trabalho de 
voluntários nlo se sentem como parte da 
denominaçlo e nem ttm uma hist6ria no 
seu interior que lhes permita 
considerarem-se aptos_para responder a 
questões ou indicar seu funcionamento 
em relação a preconceitos ou 
discriminaçio racial. Como usuários, 
estrategicamente s6 exaltam as 
benfeitorias da missio ... 

Este contexto explica por que, ainda que 
a missio da Cidade de Deus tenha sido 
apontada como o rugar privilegiado para 
encontrarmos os neep-os e mulatos entre 
os episcopais, s6 entrevistamos uma 
senhora negra. 

Ao responder sobre a existfricla de 
preconceitos na sociedade brasileira, 
opinou: 

"Tem multo negro que tem mels 
capacldedt1 que branco, 11cho. Eu tB~ho 
um filho que trabalhiJ no 811nco do Brasil. 
Ele 6 bem pretinho, ent6o flltlestflve 
doentfl. Voei tinh11 que ver como vier11m 
vlsi~-lo. Os chef-. Um chefe dtlle diUII 



pra mim: 'S.u filho I preto de alma 
branca'. Limpo, que nunca diz nlo psra 
os cheftJS, que nunca mexe no que í 
alhflio." 

No jnterl~r de Igreja, porém, 
diferentemente de rcertos lugares da 
sociedá~, nio hé preconceito. 

"Dentro da/grej11, da Episcopsl como um 
toào,nlo. há. ~Eu nunca senti. Quando fui 
a S. Plluio ·,U era a. única escura no 
ônibus .. Fiquei até ressabiada. Mas fui 
bem:IICeita. Eles se CheiJIIram a mim, mes 
me dtlixarllm·sozinha." 

Isto porque eta, como o, fi'lho, também é 
um~ neg.,_ de alma branca? õ que 

· podemos percebef é que esta tenhora 
tiu:nbém s8 aproximou da Igreja Episcopal 
cpmo usuéria dos serviços sociais. Porém, 
diferentemente ~ outros que apenas 
passam pelos serviços sociais, ela assume a 
identidade episcopal; se integra lll greja e 
passa a ~entir.se par~ . dela. 

"Eu $Uisêl depois que conheci a 
Eptícop81~ tsfll'jll morta e nasci. Gostfli 
e fiqQJii :Por intsrmtidio da Episcopsl eu 
nje C..i Mvi11 éom meu marido antss, 
ma$; (iBo 11ra CIIS8da) e casei minhas ~s 
filhas. E/ÍJS.me deram muito spoio. Não
tenho (jÔtrfde. falar, explicar sobre 
religião. Oro, 11111s oro do meu jeito, mBS 
sempra go8t8i dor ti'llbelhos soci11is. 
Ajudéi , conitituir u11111 missão epi$COplll 
na Prsi11 do Pinto." 

Sem o dom da palavra, sem saber explicar 
a sua religllo, orando do seu prbprio 
jeito, por que a sofisticada liturgia 
episcopal nlo se encarregou de exclui-la? 
Sendo fruto do trabalho mission6r!o (e 

_assumindo- posteriormen111 - ela mesma 

;;o papel de missionAria na administração 
dos serviços sociais), ganha um lugar 
especffico e importante no interior da 
denominaçlo" J: o exemplo vivo do 
trabalho missionério que "deu certo", 
que se reproduziu. 

Provavelmente daqui a alguns anos a 
missão da Cidade de Deus dará outros 
frutos do mesmo tipo. Talvez não sejam 
muitos, porém terão "qualidade". Serão 
aqueles que, mesmo sem incorporarem 
todos os elementos desta identidade 
religiosa que preza a "cultura"· e a 
"educaçio", se distinguirão pela "alma 
branca", apesar da pele negra ... 

5. Pentecostalização: 
uma via para a democracia racial? 

Por diversas vezes nossos entrevistados se 
referiram a uma "crise" que estaria sendo 
vivida pela Igreja Episcopal. De maneira 
geral, parece ser possfvel afirmar que tal 
"crise'• esri relacionada com a 
emancipaçA'o da Igreja Nacional, em 
1972, que teria obrigado a Igreja a 5e 
rever e a se programar sem o suporte 
financeiro e de recursos humanos 
'provenientes dos Estados Unidos. 

Como forma de responder ã tal crise, 
surgiram entre as diferentes Igrejas locais 
trfs alternativas. Talvez a maioria tenha 
procurado incentivar o trabalho 
mission6rio através de obra de assistência 
social que, em última instAncia, proveria a 
denominação de novos quadros. Outros 
partiram para a via do ecumenismo e da 
participaçlo pol ftica, aproximando-se, de 
certa fOrma, da corrente da Igreja 
Católica que formula a Teologia da . 

_ Libertaçlo. E, finalmente, a renovaçA'o 
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carismãtica também se implementou com 
o objetivo de promover mudanças no 
interior da denominaçlo. 

Assim é descrita uma das Igrejas 
Episcopais com a experit!ncia de 
renovaçlo carismática, em comparaçio 
com o passado: 

"Antes era um clube de velhos, hoje
nos cultos de quarta-feira - as pessoss 
entram e ficam. Pessoas do mundo. " 

"A tradição atrapalha o crescimento. Nos 
cultos de quarta-feira se efetuam curas 
pela imposição de mãos, ora-se pedindo 
cura. Aqui há uma senhora negra qiJ#I 
prega. " · 

"Antes era uma só classe. Hoje no culto 
de quarta-feira há pessoas de todos os 
nfveis sociais. No culto de quarta-feira há 
maior número de negros e pessoas mais 
humildes. (. .) O povo gosta de ouvir 
'Deus te cura'. O culto de quarta-feira é 
mais simples, menos complicado." 

"No domingo vêm aquelas pessoss mais 
antigas da Igreja. Episcopais de'pedlgree' 
que não aceitam, ligados à tradiçio. Na 
quarta-feira há palmas, carinhos, curas." 

Quanto ã observaçlo que pudemos fazer 
por ocasião dos cultos nesta igreja, 
podemos dizer que, no domingo, de cerca 
de 155 pessoas presentes apenas 12 eram 
n~tgras ou mulatas.. 

Nos cultos de quarta-feira a proporçlo foi 
maior, embora nlo expressiva. Entre as 
12 a 15 pessoas que estiveram presentes 
(nas trt!s vezes que lã estiveram 
pesquisadores), a presença dos negros ou 
descendentes variou de dois a trls. 

A cificuldade para entrevistarmos negros 
ou descendentes de negros no contexto 
desta Igreja adveio justamente das 
caracterrsticas do processo pelo qual astll 
passando a Igreja. Neste processo de 

. renovaçlo carismlltlca, muitos daqueles 
que se aproximam da Igreja nlo se 
aut~identificam como episcopais. -P-ouco 
sabem acerca da vida da denomlnaçlo. 
Nlo podemos, todavia,. avalíar 
precisamente até que ponto esta via 
carismática resultarll realmente em uma 
alteraçlo na composiçlo social da Igreja 
que leve à maior participaçio de raças e 

' classes sociais diferenciadas. No entanto, 
como as demais denominaçi5es, também 
os episcopais estio sujeitos a mudanças, a 
readaptações 11 dinamica da sociedade. 
Assim, neste momento que 6 definido 
como um "momento de crise", algumas 
alternativas estio sendo experimentadas. 
Tais alternativas (cooptaçlo atrav6s de 
missi5es e a$sistincia social; ecumenismo 
como via de compromisso sócia I para 
libertaçlo; renovaçlo carismática) 
certamente poderio "escurecer" a 
denominaçlo. 

Poder-se-li fugir da situaçlo de 
"clube de velhos" e escapar de um lento 
crescimento vegetativo. Contudo, no que 
tange ao objetivo desta pesquisa, parece 
nlo ser arriscado afirmar que tal 
"escurecimento" nlo terll 
necessariamente como conseqlM1ncia 
maior participaçio dos negros e mulatos 
na estrutura de poder ·religioso, e nlo 
representará necessariamente a 
possibilidade da denominaçlo tornar-se 
um espaço a partir do qual se possa 
discutir questões referentes à sltuaçlo do 
negro na Igreja e na sociedade. Para que 
os negros e mulatos nlo "embranqueçam'; 
simplesmenta, ou tomem-se negros de 



·alma branca, necessirlo seré'certamente 
que sejam sensibilizados e 
1'conscientizad0$" por grupos de 
p.cientes militantes que coloquem a 
necessidade do movimento negro no 
Brasil. 

•Cfdede dtl O.U•- Bairro "pobre", 
;;pn~ldtlredo fev.la, loctlllado na perifer'- do 
Rio de .llmelro {p•fl. 34). 

• • Zona Nort11 - Reg/lo cl.,lflcede como 
,., ''nobre", por opo~lçlo • Zona Sul, 
comldtlrade "nobre" (p._ 34). 

•p- Pfl,.quludor. 
• • I - informente: ,.,tor brenco que por 1ue 
pollçlo dtl Mtllqw no lntllrlor de 
dtlnomlneçlo; diz: 'Wa}tll multo pelo B,.,/1'~ (p. 36). 

• Real Grendea I ume rue do blllrro dtl · 
Botllforo, na Zone Sul do Rio dtl .lllnelro, 
comldtlrede rrtfl/lo ou zone "nobre". 
(p .. 31). 

Notas 

1 Sobre • O'flllnlzllçlo e tlltruture dtl elide 
lgrejalocell'fiCOihemM t11 ugulnt116 lnforfTIIIÇ{Jes 
em entrevl1t11 com pilltor epl1coplll: '7em a 
juntll pt~roqulel qw • encer,. dtl mordomia, 
de pertll mtltllr'-1. O p4roco I ',.,ponl4vel' por 
rode • pertll tllplrituel, liturgia, tudo, tudo e 
mÚIIce. E a juntll peroqulall con1tltufda de 3, 
6, 9 e 12 ~ qliflllo eltlltlll por ume 
.,.mb/1/a ,-re1 qw • fllz ne prlmtllre 
ugunde·felre dtlpoll • PIICOa ( . . • ) Nll junte 
peroqu/al ~~~~ o 19 e 29 prd/lo. Slo pe110.1 
Mcerregedill de :te/ar por tode e ordem, todo o 
aptlre//iemento dtlll/f'fiJe. Slo • eutorldedtll 
lei,_ mell altlll dentro de per6qule. O.po/1 
IIWm o NCifl.tNio • o tlllourelro, depo/1 01 
OutrOI ~~~·~ 

2 ~ tllmJof conclufdo a ,_qula, em 
dl«:wwlo com /M6t0r epllcopel tliiWmM • 
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lndicllçlo de que hellflria em Slo Paulo mei11 
du1111 lgrejel Epi~eopeill que •teriam 
"•cuffiCIIndo", atravls do "trablllho social", 
i1to I, peSIOIIII negras ou dtlllcenden te11 de nt~gros 
que, atingida~ pelos programas 8Siistencieil das 
per6qul•, ~aram a fl'flqüentar e,. tornaram 
membros da lgreje. Esta lndiceçlo nlo p&le IBr 
tlfJrificllde no lmbito da pl'fl18nte pe~quiu por 
qu•tlla 11(/lldss a pmz01 pera término e 
financiamento. Pssquisas polteriol'fls del!flrlo 
etentar pera 111te poSiibilldllde. 

3 Tamblm depoi1 dB conclufda a paquisa e 
redigido o relatório tivem01 a indiceçlo (etravés 
do mesmo pll!ltor episcopal residente em Slo 
Paulo l'flferido na nota anterior) da existlncia 
de um pll!ltor negro episcopel no Rio Grande do 
Sul. s.gundo este depoimento, tal pestor nlo 
teria formeçlo teológica. Seria um daqueles 
casa~ •peciais em que a lgl'flja reconhece o 
mérito e concede a algulm o pestorado, sem 
exigir instruçlo formal. Quando indagamos se 
hallflria preconceitos em mlaçlo a este pastor, 
obtitlfJmos a t'flsposte que quando há · 
"problemes" com ele, isto se justifica a pertir 
do fato do m..mo nio tllr a educaçlo formal 
espereds. Reste-nos indagar até que ponto e 
questlo de cor também nlo estllrie pt'flsente ne 
releç6o deste pastor com o conjunto dB sua 
denominaçlo. · 

4 Cabe ullentar que tail lgrejes,freqüentedas 
por ing/eSIII, na maioria eles vezes, embora 
estejam locelizade11 no território de ume 
DioetJMI nlo pertencem a ela, permanecendo 
ligade1 ao exterior. 

5 A tftulo dB ilustreç5o trencrevo o 
depoimento dB ume profeSiore da Escola 
Dominicel, ingiBSB: "Bom, és llflzes me l!fljo 
di1criminando e criança. Criança, por exemplo, 
suje, imunda. Nlo pele cor. Acho que foSie 
criançe brance que esteja suja, é o mesmo" . 

6 Algun1 trechos da entrevista, e titulo de 
ilustraçlo: "soubll dB discriminaçlo etrevés dos 
jorne/1". "Acho justo um movimento negro, se 
nlo exiltfl mei1 •crevidlo". "Na socilldede há 
clubft •perlldo1 pem bmncos e nt1gr01". "As 
llfiDI ati pt'fltos nlo gostllm dB preto11". "Em 
elguns lugare1 811 peSioas de cor slo tratedes 
difel'flnte'~ 



Democracia congregacional 
e relações raciais 

REGINA REYES NOVAES 

1. Quem são os congregacionais? 

Dissidentes evangélicos da Reforma, os 
congregacionais se vêem como os 
"cristãos verdadeiros", ou seja, aqueles 
que desejavam uma Reforma "eclesiástica 
de base", "uma religião despregada de 
ritualismo e especificamente livre das 
imposições das leis do Estado"} Na 
Europa, coube ao pastor inglês Roberto 
Browne, ex-ministro da Igreja Anglicana, 
fundar, na cidade inglesa de Norwich a 
primeira igreja congregacional, em 1850. 
Nos Estados Unidos, no ano de 1920, 
crentes congregacionais organizaram a 
primeira igreja congregacional da 
América. 

No Brasil, o Congregacionalismo 
representa a' continuidade histórica da 
obra do Dr. Robert Halley. Vejamos 
como Leonard ( 1950: 49) o descreve: 
"Robert Reid Halley (1809-1888) foi 
uma personalidade curiosa, caracterrstica 
desses propagandistas anglo-saxõ8s, 
aristocratas ou burgueses ricos que, por 
motivos culturais ou de saúde, 
tornavam-se grandes viajantes, e que 
utilizavam fortuna e turismo na difuslo 
da fé protestante". 

Os congregacionais iniciam seu trabalho 
no Brasil com "extrema limitaçlo de 
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meios", pois não contavam, "à parte da 
fortuna de seu fundador, com nenhum 
apoio estrangeiro" (Leonard, 1950:271 ). 
A partir de, uma atividade individual e, 
nos termos de Leonard,"sem alarde, 
correndo mesmo o risco de ser esquecida, 
desenvolveu-se pela açlo espontânea de 
suas comunidades, criando cada uma 
delas filiais que, no fim de certo tempo, 
se bastavam às suas neéessidades. E do 
mesmo modo porque esse movimento nã'o 
é constitufdo pela aplicação de 'planos' 
e realização de 'campanhas' , a atividade 
evangélica e missionária de cada 
comunidade é mais feita de açio dos fiéis 
como indivíduos que da Igreja como tal" 
(idem, p. 272). 

A denominação Evangélica 
Congregacional é representada, 
atualmente, no Brasil, pela entidade 
denominada UNIÃO DAS IGREJAS 

, EVANG~LICAS CONGREGACIONAIS 
DO BRASIL, a U.I.E.C.B. 

Um pastor congregacional mulato, em 
entrevista nos informa sobre os 
IT!ecanismos de decislo da Igreja. Diz ele: 

'J4 Assembléia Geral é o poder máximo; 
essa Assembléia elege uma junta geral. 
Agora, as igrejas estão divididas -não por 
estados, mas por regiiJtJs. São 22 regilJes 



administrativas no IJrBSil. E essas 22 
regilJes,· cada uma tsmbém tem sua junte 
regionBI. Existe, então, uma junte geral, 
uma junta regional; agora, o poder, o 
poder supremo· I á Assembllia Geral (o 
que I diferents dos Batistas, a Convenção 
Batistll BrasileirB não só se n~úne todo 
ano, mai ela .também tem uma diretoria 
que é cham8da também de Convenção 
Batista. Nós não, quando nos n~unimos 
é Assembllia Geral das Igrejas 
Congregacionais do Bn~si/). ( . . . ) Cada 
lgt'flja tem o direito ao pastor e mais três 
delegadO$ atrJ 200 membros. Passando de 
duzentos, mais de duzentos ou fração de 
duzentos I mais um delagado. ( ... )AI o 
número pode aumentar, mas de acordo 
com o númaro.de membros. Isto I para 
nlo piJSIIr com respeito 8 representação 
( . . . ) Para não haver desigualda,de, porque 
a Assemb/lia Ger.l é que deliberB par~~ 
n6s, é quem legisla, é quem çomanda. São 
as igrejas reunidas que decidem ali. Então 
tem que haver um peso igualitário entre 
as Igrejas, independentemente do 
tamanho delas( •.. ).A Igreja escolhe seus 
repl'flsentllntes, ela vota, ela indica. 
Oe/Hiflde do gOWJmo de ca.de igreja local. 
Mas I sempre cof"'((r:fJgacional, I sempre 
riemoenltico. " 

euase todos o.s .pulem~~ congrepcicmais 
têm curso de T eológia, airrda GIUe haja 
possibUidade de q_~ se ordenem outros, · 
.casos especiais, que, defendam teses 

· taol6g.las fora da Universidade. Entio as 
~.-.Jts, freqQen18mente definidas come 

·· aot60Qmts e .Oberanas, votam em 
~tfnlo secreta- ~*'·~her e8Lt 
pastor. 

Por6m, a .Otilranla e autonomia das 
Igrejas est6 d,lratamente relacionada com . 
a poafbUI~e de autonomia financeira . 

• 

Como diz outro informante, também 
mulato e pastor congregacional: 

"Se ela n5o tem condições de pagar o seu 
pastor, não pode escolher também. " 

Nestes .casos,o "Departamento das 
Missões'~ envia e pode transferir "pastores 
missionários" de um lugar para outro. 

2. Brancos e negros das 
Igrejas Congregacionais 

A composiçã9 das Igrejas 
Congregácionais, em termos de negros, 
brancos e mulatos, varia de acordo com 
a localização das igrejas nas diferentes 
zonas da cidade de São Paulo e do Rio de 
Janeiro. Este fato foi por nós observado 
em várias igrejas e também corroborado 
pelo depoimento de vários informantes. 

"Talvez a média de negros em nossas 
igrejas sejam uns 10%, eu não sei ( . . . ) Eu 
estou lembrando aqui de uma igreja onde 
voei encontra mais da metade de negros. 
tum problema de região, onde a igreja se 
localiza ( . . . ) Nós temos Igrejas onde a 
maioria são negros. Voei não vai dizer 
que sempre são 80%, depende do lugar, 
depende da região pode haver mais. Nós 
temos uma igreja, tem algumas famflias lá 
enormes, de negros. A Igreja fica aqui, em 
Baldeador, antes de Alcântara. Nós temos 
um grupo muito grande, de gente muito 
boa, de lideres na Igreja, lideres mesmo, 
famf/ias enormes que compõem a igreja, 
completamente negros. Todos eles 
oficiais, presbfteros da igreja, lideres na 
feden~ção, I fderes na região. Lembrei 
desta, mas temos outros casos." 
(Pastor mulato.) 



t certo que não há qualquer obstAculo 
para a entrada de negros nas Igrejas 
Congregacionais. Como grupo religioso 
minoritário (mesmo dentre as outras 
denominações evangélicas) - que conta 
com poucos recursos financeiros para seu 
trabalho de evangelização - os 
congregacionais aceitam os que se 
aproximam. 

t certo também que, levando em conta a 
autonomia da Igreja local, encontramos 
igrejas em que os negros exercem cargos e 
compõem a liderança intermediária. Há 
fammas negras que já são tradicionais no 
seio da igreja e são citadas como exemplo 
recorrentemente durante as entrevistas. 

Porém, por outro lado, a dificuldade que 
tivemos tanto no Rio de Janeiro como em 
São Paulo de localizar pastores 
congregacionais negros pode ser indicativa 
de uma série de obstáculos para a 
ascensão do negro na hierarquia das 
Igrejas. 

P - Ouan tos pastores negros o senhor 
conhece na. Igreja Congregacional? 

I - De cabeça assim ... 

P- Aqui no Rio de Janeiro. 

I - Ah! São vários. Eu sei só de cabeça 
assim cinco. 

P - E o senhor podia dar o endereço 
deles? 

I - Se eu for te dar o nome você vai 
consultá-los? 

P - Eu vou consultar negros e brancos. 

•• 

I - Perfeito. Mas é o caso de ... voei 
não vai entrar neste detalhe: "Ah I foi o 
fulano que indicou . . . " Isso ofende I 

P- Não, não, eu não vou dar o nome 
do senhor. 

I - Nós temos vários, como temos no 
seminário estudando e tal. Mas . . . 

P- Não, eu não vou dizer que foi o 
senhor, para nós pesquisadores isto é 
questão de ética profissional( ... ) 

I - t , porque é diffcil saber quem é 
descendente de negro. Porque diz de 
mim: "Fulano? Fulano, não é negro'~ 
Mas eu sou descendente. Tenho nos meus 
ancestrais, bisavó, avó, lá pra trás. Então_. 
como vou indicar outros só pela 
apar~ncia imediata? Alguém pode não ser 
pela sua derme, mas na origem pode ser. 

P- Então negro mesmo; ar não resta 
dúvida, o senhor sabe quantos são? 

I - Acho que seriam dois. 

Neste diálogo está pre$ente uma das 
dificuldades de nossa pesquisa. Nlo 
existiam estat(sticas, ou qualquer 
espécie de dados prévios que nos 
indicassem o número de pastores negros. 
Chegamos a eles por indicaçlSes de outros 
ou até, como foi o caso do informante 
acima, através de uma fotografia sua que 
saiu em um jornal denominacional. 
Porém, para prosseguir a pesquisa 
tfnhamos que contar com o sistema 
classificat6rio de nossos informantes, 
assim como t(nhamos que contar com 
seus mecanismos interiorizados no 
processo de socialização (afinal, o mito da 
democracia racial é vigente em nosso 



pa(s) que os levava a escamotear a 
questlo da cor. Localizamos e 
entrevistamos apenas dois pastores 
mulatos congregacionais no Rio de 
Janeiro e em Sio Paulo. Nio conseguimos 
outras indicações ou pistas de pastores. 
No decorrer da pesquisa, foram 
entrevistados 31 congregacionais entre 
lideranças intermediárias e membros. 

Sobre a questão de quem é negro em 
nosso pa(s, encontramos em entrevista 
com um dos pastores os mesmos 
argumentos que já tiveram lugar 
proeminente na literatura brasileira sobre 
a qLiestlo racial na década de 30.1 Ou 
seja: a valorizaçlo do mestiçamento como 
forma de embranquecimento. Ao ser 
indagado sobre a composição de sua 
igreja, em termos de proporçio entre 
negros, brancos ~ mulatos, respondeu o 
segundo pastor congregacional mulato: 

"Tim as cores que se formam todas as 
igrejas. Porque estas pessoas saem da 
sociedade . . . como o Brasil não tem raça 
uniforme. Dentro das Igrejas tim todas as 
cores: tlm pretos, tipo africano, tem 
mulato, tem caboclo, cabelo liso, cabelo 
desgrenhado, cabelo castanho, cabelo 
encarapinhado, como tl a cor do 
Brasil ( . . . ) Bom, preconceito existe no 
Brasil, não existe de modo a assustar, a 
estremecer os alicerces sociais, mas existe. 
Eu 11eredito que com o tempo dissolverá. 
Por qui? Pon:jue há cruzamento. Não 
entra mais ninguém de cor no Brasil, 
navio n~~greiro já não existe, ntl? Então 
não vinlmais llfiiJte de cor. De modo que 
exirtfl este relativo cruzamento, mais ou 
menos fiei/ ( . . . ) Quer dizer, à medida em 
que o tempo lflli passando, como não 
existea•paraçlo, o isolamento como 
nos Estados Unidos . .. " 

Estes aspectos ideológicos (expressos nos 
dois argumentos: indicar alguém como 
"negro" ou "descendente de negro" 
ofende, e temos todos a "cor do 
brasileiro") podem explicar, em 
determinado n(vel,a dificuldade que 
tivemos em localizar pastores 
congregacionais negros ou mulatos. 
Porém, 'por outro lado, acreditamos que 
existam ainda outros fatores de ordem 
económica que dificultam o acesso dos 
negros ao pastorado. Se é verdade que o 
maior número de negros está .nas igrejas 
"mais pobres". isto é, naquelas de menor 
arrecadaçio, este fato não é sem 
conseqüências para a possibilidade de 
estudo dos jovens negros aspirantes ao 
pastorado. 
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Vejamos o que diz o 19 pastor mulato 
citado: 

"O Seminário cobra a manutenção. você 
tem que pagar pra você estudar. Então. a 
denominação, ela faz alguma coisa de um 
preço, eu diria irrisório, ou pelo menos 
um preço camarada. Mas não tem 
condição, quem é que vai pagar? As 
Igrejas contribuem pra ajudar. A Igreja de 
origem geralmente mantém o estudante e 
quando sua Igreja de origem não pode lhe 
manter, outras Igrejas mantém. Eu, por 
exemplo, fui mantido por irmãos de 
vários lugares, alguns que eu nem 
conhecia, por isso é que eu pude estudar." 

O que estamos sugerindo é que a 
educaçio formal - o seminário pago -
pode funcionar como um filtro seletivo 
para o acesso dos negros ao pastorado. Se 
há uma coincidência entre igrejas que 
nlo podem manter estudantes no 
seminário e igrejas onde há maior número 
de negros, pod•se. pelo menos em 



determinado n{vel, compreender o fato 
de termos encontrado tio poucos 
pastores negros ou mulatos no interior 
das Igrejas Congregacionais 

As igrejas qÚe "não têm condições de 
pagar seus pastores, não podem 
escolhê-los também" . As igrejas que não 
podem manter seus seminaristas 
dependem do auxmo financeiro de outras 
que se predisponham a ajudá-las. Aos 
negros está facultado o pastorado, desde 
que preencham os pré-requisitos 

"Aqw no Rio de Jane1ro nas nossas 
Igrejas, que eu conheço, o mais preto sou 
eu. que eu conheço. Aqw no Rio de 
Janeiro não existe porque não apareceu 
nenhum ( J Agora aqw não tem 
aparecido, porque o seminário recebe 
qualquer pessoa (nós temos dois 
seminários, um aqui e outro em Recife). 
Se aparecer um de cor ele estuda. se 
preenche aqueles requisitos ele 
estuda I J Não há discriminação entre 
nós, no nosso meio hão há 
discriminação I J Se não apareceram 
outros não é culpa da Igreja. " 
(Pastor mulato.) 

No entanto, pudemos detectar, por outro 
lado, a presença de negros ou 
descendentes de negros nas turmas atuais 
do Seminário Teológico do Rio de 
Janeiro. Esta constatação pôde ser feita 
através de um folheto de propaganda do 
seminário, onde há uma fotografia de 
uma turma, na qual, entre 27 alunos 
aparecem seis que poderiam ser 
classificados como negros ou 
descendentes. Também através de 
referências de entrevistados que disseram 
conhecer . atualmente. seminaristas negros 
e mulatos. Como acreditamos que nlo 
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existe um racismo militante entre os 
congregacionais, é possfvel levantar a 
hipótese de que venha a aumentar o 
número de pastores negros na medida em 
que as igrejas de periferia se fortaleçam 
(alcancem maior autonomia financeira 
para financiar estudos) ou que famllias 
negras de 2f ou 3f geraçio na 
denominaçio consigam algum tipo de 
ascensio social . 

Resta saber quais igrejas pastorearia 
estes futuros pastores. Pelo que pudemos 
captar, é provável que avaliem a 
''democracia congregacional'' e que sa 
candidatem. em igrejas onde haja maiores 
possibilidades de serem eleitos. Isto é, 
avaliem para onde tenderá a "vontade da 
maioria", ainda que esta avaliaçio nio 
passe necessariamente, de forma 
explicita, pela questlo da cor. Na 
concorrência pelas igrejas "melhores" e 
"piores" (cujos critérios parecem sar 
localizaçio e arrecadaçio), na avaliaçio 
das ''condições dos concorrentes" . os 
negros ou descendentes encontraria seu 
devido lugar. 

3. Existe preconceito racial 
no Brasil? 

Existe; todos os entrevistados 
o admitiram,ainda que em nfveis 
diferentes. O caso da repórter Glória 
Maria, da RtJde Globo, que foi barrada 
ao tentar entrar em um hotel de quatro 
estrelas foi o mais citado. Outros 
exemplos foram dados por negros e 
brancos congregacionais. Hotéis, 
elevadores sociais, resteurantes, slo os 
cenários mais recorrentes. Assim como 
exemplos de namoros e casamentos que 
contaram com a oposiçlo da famma 



brance aos protestantes negros e mulatos. 
Por outro lado, s6 os negros ou mulatos, 
entre os congreg~cionals, utilizaram 
exemplos relacionados ao mercado de 
trabalho, onde os negros slo preteridos 
pelos brancos. 

Contudo, ainda que nlo se negue o 
preconceito existente na sociedade 
brasileira, ele é relativizado, minimizado, 
através de uma comparação, também 
recorrente, com os Estados Unidos. 
Pode-se dizer que todos os nossos 
informantes que cursam universidades ou 
que j6 a cursaram lançam mio deste 
pa;alelo. 

"No Brasil não existe /egalmtmte, mas 
se percebe, isso, se percebe. O 
preconceito existe, ainda que as leis não 
aprovem isto, não endossem, mas existe. 
Nio existe tanto quanto nos Estados 
Unidos, lá existe muito mai$ ( .. . ) 
Infelizmente as Igrejas EvangélicMiá 
têm pra preto e pra branco e numa Igreja 
de branco não entre negros( ... ) Entre 
nós, não. Se fosse a cor eu não ssria 
eleito. Se eu fosse de um pais racista (eu 
não sou branco), eu não seria considerado 
branco. No entanto, aqui nos meus 
documentos está: branco. Mas num pais 
racista eu não ssria ( .. . ) L/1, afim da cútis 
eles olham a árvore geMalógica da 
pessoa." · 

Neste cõntexto o preconceito racial no 
Brasil aparece como algo difuso. Algo de 
que nlo se te~ "provas", que aparece naJ 
"entrelinhas", 'nos· "semblantes", algo que 
apenas "percebe-se". E a.ssim sendo nlo 
dependa das leis, da$ lnstituiç&ts, mas 
depende das pessoas. Pessoas ignorantes 
ou pecadoras que estio no "mundo", que 
nlo t1m religilo ou, pelo menos, que nlo 

estio no caminho certo em termos de 
"fé verdadeira". 

4. E este preconceito se 
reflete em sua igreja 7 

"Pastor: Dona Fulana, eu acho que 
fulaninha que est;J /;J em nossa casa, ela 
em sua casa ficaria bem ... A senhora 
tem algum preconceito de cor? 

Membro: Reverendo, mas como é que o 
senhor me faz esta pergunta, que é isso? 
Eu sou crente." 

(DiAlogo reproduzido por um pastor 
mulato congregacional durante 
entrevista.) 

Do ponto de vista do congregacional, ser 
crente e ser preconceituoso sio condições 
incongruentes. Desta forma, as primeiras 
respostas de nossos entrevistados sempre 
negam o racismo através de argumentos 
que apontam para atributos "naturais" 
da Igreja. 

À pergunta : o senhor(a) acha que a 
discriminação ou preconceito existente 
na sociedade se reflete na sua Igreja?, 
apareceram respostas como: 

"Absolutamente! Não. 
Em qualquer Igreja Congregacional 
em hipótese alguma pode acontecer 
um negócio deste. " 

. (Uder braiiÇ9, igreja de pastor mulato.) 

"Aqui não tem. Somos uma só famflia 
em Jesus Cristo, o que importa é a alma 
da pessoa. " 
(Membro branco, igreja de pastor branco.) 

&Z 



"Não aqw na mmha tgreJa nãô ·ex1ste. 
posso falar de cadetra que não existe• · 
(Membro negro, igreja de pastor mulato. I 

''Não. A pregação aqui não é 
brincadeira. " 
(Uder negro, igreja de pastor mulato. I 

No entanto, se ao nfvel geral, da resposta 
rmediata, afirma-se a ausência de 
preconceito e discriminação enfatiza-se 
aspectos da vida comunitária da Igreja 
que dificultariam expressões de 
discriminação e racismo. 

' 'Pode reflettr. mas em menor escala. 
po1s aqw as pessoas estão em comuntdade 
e são mais ou menos da mesma classe Os 
negros estão misturados. é ISSO que se vê. " 
(Me""bro branco, 
igreja de pastor mulato.) 

"Já não é tanto quanto at fora. O crente 
passa a ter uma outra visão. O verdadetro 
cristão passa a olhar o outro com amor 
Na Igreja é mats diflcil ter isso, eu não 
percebo isso. " 
(Uder negra, 
igreja de pastor mulato.) 

Porém, em outros momentos das 
entrevistas, estes mesmos rnformantes 
lou outros) acenam para a possibilidade 
de que certos membros da Igreja possam 
ter preconceitos de cor 

Nestas ocasiões, o mais comum é ·"parar 
a realidade em nfveis: o institucional/ 
o individual. Trata-se de separar o que é 
valorizado pela instituição e o que pode 
passar no inte~ior das pessoas. 

··vamos resumir. aqw eu já VI uma soma 
de coisas. né7 Mas eu não tomo conta 
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porque é um caso 1solado, de uma pessoa. 
Então não se pode generalizar Quer 
dizer. a instituição, a Igreja, não pode filflr 
responsabilizada. Não pode proibir quem 
está dentro dela que tenha esse tipo de 
discriminação, pode?" 
(Pastor mulato.) 

"Não noto. Às vezes é uma pessoa só, 
mas é guardado, escondido 'com ela." 
(Uder branca, igreja de pastor negro.l 

"Sinceramente, algumas vezes sim. Entre 
os mais velhos .1ota-se uma distância (não 
dão o mesmo tratamento). A proporção 
de negros na minha Igreja é bem pouca. " 
(Branca, igreja de pastor mulato.l 

"Não , na Igreja é diflcil haver. Os que 
são salvos, convertidos mesmo, não têm. " 
(Uder negro, igreja de pastor mulato.) 

O racismo, portanto, pode estar 
escondido nas pessoas. Pessoas que não 
são verdadeiramente salvas, cristãs. A 
Igreja não deveria ter, não pode. Mas há 
casos isolados e ar, a instituição, a Igreja 
não pode se responsabilizar. Estes que 
têm preconceitos ,têm outros "pecados" 
também. Não haveria desta forma razio 
para que no cotidiano da Igreja se focalize 
este "pecado" de maneira singular. 

Por outro lado, o fato de as Igrejas 
Congregacionais serem autônomas e 
soberanas também se reflete nas respostas. 
Isto é, se no conjunto da pesquisa foram 
recorrentes respostas de crentes que 
apontavam preconceitos em outras 
denominações que não as suas próprias, 
aqui muitas vezes aponta-se o preconceito 
em outras igrejas congregacionais que 
não a do próprio entrevistado. 



" Aqu• flâo Mas em outrBs tgre1as 
congregac1onais sim. " 
(Membro negro, igreja de pastor branco.l 

''Sim. reflete. Na Igreja Fluminense 
houve caso de racismo. As Igrejas ma1s 
burguesas. mais ricas, discriminam mais. 
As igrejas de periferia são mais 
democráticas socialmente . .. 
(Uder negro, igreja de pastor negro.) 

Ou seja, os congregacionais também estão 
no jogo competitivo no mterior do campo 
religioso: comparam-se para valorizar-se 
(Enquanto, no geral, os crentes de outras 
denominações comparam-se com outras 
alternativas religiosas e localizam o 
racismo "lê". nos católicos e até nos 
evangélicos de outras denominações. I Os 
congregacionais comparam-se também 
com congregacionais, pois se cada 
comunidade 6 autônoma, nio há como 
responder pelo conjunto em termos de 
ações e comportamentos sociais mas 
apenas a nlvel dos princlpios doutrinários 
que lhes dlo identidade. 

Neste sentido,os lideres congregaciona1s. 
diferentemente dos metodistas,. por 
exemplo, nio se colocam como tarefa 
desenvolver planos de açio ou 
documentos para o conjunto das 
Igrejas. O que os une slo posições e 
princlpios doutrinários; é deles que 
tratam seus documentos que ultrapassam 
os limites da Igreja local. Qualquer coisa 
além da ênfase nos princlpios religiosos 
e nas necessidades de crescimento 
espiritual de seus membros (através da 
maior assiduidade na Igreja e na leitura 
da Bfblia) seria "ferir" a tio valorizada 
autonomia. Neste sentido, ainda que 
tenhamos tido oportunidade de 
entrevistar um ou outro congregacional 

ma1s ·eonsc1ente · em termos de uma 
percepçlo maior do racismo subjacente 
'lO •ntenor da denommação . estes 
apenas cor;~statam o problema mas não se 
dispõem, sequer se colocam a 
possibilidade de qualquer atuação no 
conJunto das igrejas. 

Enfim, se· vários dos entrevistados 
abrem a possibilidade da existência do 
rac1smo no interior de suas igrejas, esta 
111rtualidade fica por conta do "lado" 
pessoal dos seus membros, da má 
condução de um pastor de umà 1greja 
que não sabe •mplementar a ··verdadeira 
convivência' ' entre 1rmãos,ou mesmo de 
1.1ma comunidade 1nteira de "ricos'; que 
não atualiza os verdadeiros princlpios 
democráticos congregacionais. Porém, 
não há o que fazer pelo conjunto das 
•grejas. A única coisa que é possrvel fazer 
é ··orar por eles" e ''confiar em Jesus'' 

5. Democracia e 
democracia racial? 

A 1déia de democracia intarna na Igreja 
local é um dos pilares essenciais da 
organizaçio dos congregacionais. A 
'Igreja local escolhe seus lideres e 
pastores por aclamação ou por 
escrutlnio secreto. Este procedimento. 
por um lado, corrobora a idéia de que 

' 'Negócio de cor não tem nada a ver 
com a capacidade, a gente tá julgando a 
pessoa pelo que ela é. " 
(Uder branco, igreja de pastor mulato.) 
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Isto é, quando alguém chega a ser eleito 
e porque tem capacidade para tanto. a 
escolha sempre tem a chancela de Deus. 



'Como as tgrejas recebem uu recebenam 
um pastor negroJ Recebertam multO bem 
São elas que oram para Deus mandar um 
pastor O pastor não e escolhtdo por elas 
somente é mdicado por Deus. ·· 

Neste sentido, eliminam-se uma série de 
problemas de discriminação que se 
explicitam quando - como ocorre em 
outras denominações o pastor negro é 
designado pelos superiores. Aqut, a 
Igreja é que vota e ao fazer sua escolha 
tem a mdicação de Deus. 

Desta manetra. quando um negro. ou 
descendente de negro. é preterido para 
algum cargo ou para o pastorado. 
dificilmente ele localizará o obstáculo 
no problema da cor Deus é quem mspira 
a Igreja. As respostas dos negros e 
mulatos para a questão de como eles 
explicam não terem sido eleitos para este 
ou aquele cargo trazem à baila critérios 
"objetivos" e "justos" 

··o vencedor ttnha mats expenênc1a .. 

''Ele tinha matar disponibilidade de 
tempo e portanto mator facil1dade .para 
exercer o cargo. 

"Na época eu ·tinha pouca experiência 
de Igreja, era muito tlmtdo e quieto . .. 

"A vontade da maioria deve prevalecer .. 

''Mas fot a vontade do povo, certol 
E essa eleição é livre realmente f (" 

Não é na área do acesso aos cargos e ao 
pastorado que os congregacionais oegros 
identificam áreas de expressão de racismo 
no mterior de suas igrejas, já que afirmam 
tratar-se de um 1090 democrático com 

chancela divma . Como entio os negros 
verbalizam a discriminaçlo que sentem no 
•nterior das Igrejas? Quando o fazem, 
lançam mão de palavras que dizem mais 
respeito à área dos sentimentos e 
percepções do que à dos fatos. 

··F1quei nesta Igreja dez anos sem me 
batizar por causa da cisma do pessoal. 
Quando conheci a Igreja, ela era durona. 
As pessoas passavam por mim, eu 
cumprimentava elas, elas.não me 
cumprimentavam. Mudou muito depois 
do PastorJ" 

. (Membro negro, igreja que 
atualmente tem pastor mulato.) 
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''Na Igreja reflete indiretamente 
através de falar por trás. " 
(L rder negro, igreja de pastor mulato.) 

"'Então eu tenho um filho que é branco. 
A i sempre se percebe um pouco da coisa, 
de vez em quando se diz assim: 'Fulano é 
tão bonitinho. tão branquinho'. A gente 
percebe isso. que há vontade congênita do 
mdivlduo de esnobar, de exibir aquela sua 
qualificação, aquela qualidade." 
(Pastor congregacional, mulato.) 

"Não. ouv1 uma vez o diácono dizer que 
tinha medo que um membro de minha 
famflia fosse eleito pastor. " 
(Membro negro.) 

Outros são ainda mais vagos. Dizem: 
"percebo", "sinto nos semblantes", 
"percebe-se nas entrelinhas", "ninguém 
falou. mas eu percebi". Nio retratam 
situações e fatos, mas percepções. 

Em sfntese, do ponto de vista dos 
congregacionais, democracia interna e 
democracia racial nio sio el,~tmentos de 



.um mesmo conjunto que tlm. 
necessariamente, que se apresentar de 
maneira coerente ou que mereçam um 
esforço da comunidade para torná-los 
congruentes. A questlo da democracia 

. interna remete em primeiro lugar à 
autonomia da Igreja local, ou seja, à nlo
interferência de outras instâncias da 
U:I.E.C.B. Por outro lado ainda, como as 
escolhas e opções se fazem por inspiração 
divina, as decisões e atitudes que sâ'o 
classificadas como "acertos" sâ'o 
imputadas à presença de Deus junto à 
comunidade, e aquelas que são 
classificadas como "erros" revelam a falta 
de Deus na comunidade ou no "coração 
das pessoas". Neste último caso, é a leitura 
da Brblia e das orações que está 
deixando a desejar. 3 

A própria forma como está organizada 
a Igreja reduz a possibilidade da discussâ'o 
acerca da democracia racial. Se um negro 
se candidata e nlo é eleito, isto ocorre 
por vontad8 da maioria, e a vontade da 
maioria deve ser respeitada. A indagaçio 
"se a maioria é racista?", por outro lado. 
também nio se coloca, pois quando a 
maioria escolhe ela o faz por inspiração 
direta de Deus na Igreja local . Novamente 
fica descartada a questão do racismo. 
Contudo, se em algum aspecto o 
preconceito e a discriminaçio racial se 
evidenciam, em uma ou outra igreja, nio 
se trata de abordar e enfrentar 
diretamente o problema (explicitando 
diferentes opiniões e permitindo o debate 
na U.I.E.C.B.). Trata-se de orar, buscar 
novamente inspiraçlo divina e relembrar 
as posições doutrinárias que os unem e 
identificam. 

6. Movimento Negro? 
Uma questão que não se coloca 

Sobre a questão do rac1smo. os I (deres 
das Igrejas Congregacionais a quem 
entrevistamos prontamente evocam a 
ausência de fundamentação brblica que 
o justifique. 

"Eu conheci um missionário Eu admtro 
muito um missionário ter dito 1sso 
O missionário disse o seguinte 'Olha. o 
problema não é nosso. O problema da 
raça fo1 Deus. porque o negro é realmente 
mfertor Fo1 Deus que criou nós não 
temos culpa disso E esse m1ss1onáno e 
pastor Eu acho um absurdo . eu fale1 Eu 
me admtro dele ser pastor porque ele não 
prov,a1sso pela Bfblia. a Bfblia não prova 
1sso 1 1 Eu gostarta de até ver o texto 
bfblico que ele fundamenta 1sso Alguns 
acham que a ortgem da raça negra está na 
Bfblia. Embora cientificamente se prove 
que o homem com raça negra veio dev1do 
ao clima. alimentação e tudo ma1s. Há 
comprovação disso. há comprovação I J 

Eles dizem que a 8 íblia diz lá que,quando 
Ca1m matou Abel. Deus colocou uma 
marca em Ca1m. e que a marca que 

68 

colocou fo1 negra 1 I Agora ele diz que 
a marca fo1 negra. mas a marca não 
podena ser branca) Se os outros eram 
negros então Deus poderia ter colocado 
uma marca branca. para marcar o branco. 
A reciproca é verdadeira. Então 1sso ai é 
criação dele. a Bíblia não diz nada disso. 
só diz que colocou uma marca. ·· 
(Pastor congregacional, mulato.) 

Os congregacionais brasileiros, portanto, 
não aceitam qualquer tipo de respaldo 
b(blico que justifique o racismo. O fato 
de nos Estados Unidos haver "igreja de 
negro" e "igreja de branco" . se por um 



lado chega a causar mdignação e 
denúnc1as, por outro lado serve de 
parâmetro para a afirmação de não 
existência de discriminação rac1al nas 
Igrejas Congregac1onais e nos seminários 
brasileiros. 

Quando se indaga sobre a possibilidade 
de um congregacional participar do 
"movimento negro". a referência do 
movimento negro que aparece no discurso 
dos informantes é aquela que se faz· nos 
Estados Unidos. Apenas um tinha uma 
vaga referência do que se faz no Brasil. 
Neste sentido a idéia do movimento negro ' 
é Imediatamente relacionada com 
aborrecimento, briga, preconceito de 
negro contra branco. black power 

''Não acho que ajude o negro. Tende a 
levar a ma10r segregação. F1ca sempre nas 
mesmas querelas de sempre. Quanto mais 
se propaga o preconceito mais ele se 
mstala. O movimento negro segrega, 
criando clubes e grupos exclusivos. " 

Em termos de membros da Igreja, 
qualquer tipo de articulação entre os 
negros também seria prejudicial: 

"'Podena preJudicar nossa VIda de crente. " 

"A Igreja não aprovaria muito. Isso 
poderia criar um problema. O medo da 
Igreja seria de que este movimento teria 
que ver com envolvimento polftico. 
Alguma coisa de revolução." 

"Nós olhamos para o que a 81blia diz. 
Todos devem estar unidos, não se deve 
brigar uns com os outros. " 

~ mteressante notar, porém, que embora 
alguns poucos entrevistados neguem 
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qualquer tipo de discriminaçlo nas igrejas 
e é neste sentido que para eles a idéia 

do Movimento Negro aparece como um 
' 'absurdo" -, a grande maioria reconhece 
(ainda que a nfvel peSsoal e não 
institucional) discriminação e preconceito 
velados. No entanto, este reconhecimento 
não torna a idéia de qualquer tipo de 
articulação entre os negros 
congregacionais mais legftima. 

Apenas um pastor mulato, que ocupa 
cargo de destaque na U.I.E.C.B., não 
descarta de safda a idéia de trazer a 
questão à tona. Porém, mesmo para ele 
não deveri.a ser uma iniciativa apenas dos 
negros: 

"( . J se fosse alguém que lutasse para 
uma identidade de classe . Agora, 
Movimento Negro vai lsolar, vai criar um 
racismo no Brasil, em vez de acabar com 
ele ( . . . ) Se existe um grupo negro, 
conseqüentemente existe um grupo 
branco. Então eu acho que deveria de 
ter alguma coísa, defendida não só pelos 
negros. Devia asSociar brancos, porque 
há muito branco que é .contra isso, então 
podia participar também e a coisa teria 
outra cor. " 

O "Movimento Negro", sendo s6 dos 
negros, institucionalizaria o raCismo difuso, 
obrigando a definições. Este pastór 
defende, então, um movimento que 
unisse brancos e negros para tratar da 
questão racial (solução esta que evitaria 
classificações claras). Foi ele o (mico a 
colocar a possibilidade de uma açio social 
concreta neste sentido. A tônica que 
predomina nas entrevistas (entre aqueles 
que não negam a existência de algum 
nfvel de preconceito e discriminação nas 
igrejas congregacionais) é a negaçio de 



qualquer tipo de açlo social que vise 
diminuir ou acabar com o "problema" 

"Movimtmto Ntlflro ~ 11 fllltll de 
conhecimento de Deus, pois Ele não f11z 
&efJIIf'llçlo de ptiSSOIIS. Nio sei, mBS IICho 
muito diffcil SBir Blgu6m com estiiS idéiiiS 
daqui." 

"À f11lta de conhecimtmto de Deus se 
responde com on~çiJes e estudo da 8 fbli11, 
e nio com sções sociais concretas. " 

Ainda que a diferenciaçlo econômica e 
racial tenha seu lugar e interfira no 
interior da comunidade, os 
congregacionais acreditam que possuem 
mecanismos organizacionais para 
neutraliz6-IL Isto porque, para além da 
real diferenciaçlo em termos materiais e 
raciais entre os mefllbros, os limites do 
grupo slo marcados por outros critérios. 
O que define a comunidade é uma 
experiência religiosa· comum, 
compartilhada. A preponderlncia da 
dimenslo religiosa neste contexto nlo é 
sem conseqüências. Se entrevisússemos as 
mesmas p8Sioas fora do lmblto das 
igrejas, talvez cheg6ssemos a outras 
respostas. Porém, no contexto em que se 
fala a partir da Igreja, é a identidade 
religiosa que vem à tona e predomina. 

Do ponto de vista dOs negros e mulatos 
congregacionais, apesar das manifestações 
veladas de racismo existentes, hé ainda 
dois pontos a colocar: por um lado, nas 
igrejas onde slo em maior nCimero, os 
negros têm a possibilidade de, em 
determinado n(vel, tomar invidvel a sua 
própria cor, enfatizando a noçfo de 
irmandade. E nlo podemos deixar de ver 
como positivo o fato de que, em uma 
sociedade como a nossa, exista um espaço 

em que os negros se sintam integrados e 
participem de um tipo de vida 
comunitéria que procura colocar em 
vigência certos procedimentos 
democréticos. 

Por outro lado, atravás desta mesma 
comunidade,nio se identificam como 
negros. Qúando veiculam a identidade 
crente, "cristlos verdad!'iros", separam-se 
definitivamente dos outros negros, dos 
traços cultuNis africanos e do passado 
histórico que têm em comum . . 

NotM 

1 Cf . Qu.m alo 01 congrepcionais7. Seminário 
Teológico do Rio de Jsneiro. Unilo dlls lg,.,jlls 
Ev1111gtlliCM Congregacionsil do BtBSil, 1973. 
p. 2. 

l P•,.. ume rellillo dslite,..tu,.. wbre 11 questlo 
ncilllentre negros e b,..ncos no Bnsil, ver 
"Rel11ç/Jtll entre negros e bnlncos no BrBSil -
R••nh• Bibliográfica" Roque de B,..vos 
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L•,..l•. 818 n9 7. 

3 "Primel,..mente e /Intel de tudo, ftlzemos um 
•pelo •oslrmlos congregacion•i• no •ntido de 
o,..rem constiJntemente em f11110r de no11111 
igre}M t1 ptlltofN. A oriiÇio 8 fundllmentlll e 
111t11mos c.rtos de que •tr•IIN dei• conltlguimos 
soluç/Jes pe,.. tode e qu11/quer dificuldllde. 
Aprendemos n• Bfbli• que qu1111do o povo o,.., 
o Senhor ~,.. m•,..vllh•s. 

"E •• contlnwrl operendo 11m n0110 melo,. 
o,..rmos o suflclen te porque • Ob,.. que 
,..,lz•mosl d'Eie. " (P•I•vres do Presidente de 
U.l. E. C. 8., jom•l O Crlttlo, órglo oficl•l diiS 
Igreja E,.,gMiow Congregt~cionllil do B'ruil, 
m.lo/llgonO 82, 11n0 91. n9 4, p. 3.) 



Igreja Metodista: compromisso 
social e relações raciais 

REGINA REYES NOVAES 

1. Igreja Metodista: 
unidade e heterogeneidade 

Foi em 1835 que o missionário americano 
Fountain Pitts chegou ao Brasil com a 
finalidade de "abrir aqui um trabalho'' . 
Em 1867. dizem os manuais,com Junius 
Newman o Metodismo chegou 
definitivamente ao Brasil. E. finalmente, 
em 2 de setembro de 1930, a Igreja 
Metodista torna-se autônoma, 
independente da administraçlo 
americana, quando foi eleito o 
primeiro bispo da Igreja Metodista 
no·Brasil : J.W. Tarboux. 

São portanto missionários americanos que 
trazem para o Brasil o movimento 
iniciado cem anos antes, em 1735, por 
Wesley, missionário anglicano nos 
Estados Unidos. Baseada em uma 
estrutura episcopal, assim se constitui : 

"A Igreja Metodista, ela sempre se. 
dirigiu através de uma instância maior 
que é o Concflio Geral. Então as decisões 
do Concflio Geral são válidas para a 
Igreja durante o perfodo - quadriénio ou 
quinqüênio - . perfodo de vigência do 
Concílio. Mas ela sempre teve assim 
diversos óryãos intermediários 
{ldministrativos. Norma geral: os bispos 

sempre constituem a força mAxima em 
administração da lgf'flja. Os bispos são 

' aqueles qutl executem as ordens, as 
resoluçiies do Concflio Geral. Executores 
das decislJes do Concflio Geral, eles se 
reúnem em colégio ~piscopal e tomam 
decisões concttmentes. O Concflio 
Distrital é o órgão de promoção, 
execução e não de decisão. Depois vem 
em n fvellocal a base talvez mais forte 
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da Igreja. Em termos de venda, em termos 
de decisiJes religiosas é a mesma coisa, 
todas elas são formadas a nfvel superior, 
mas só são efetivadas na base local ( . . .• ) 
Então, a nossa igreja, embora ela seja 
episcopal, com suas açlJes centradas no 
bispo, na prática ela é mais 
congregacional. O bispo tem influência, 
tem poder, tem respeito por parte da 
igreja local, mas realmente a força de 
divisão está na base. Ela se reúne então 
em Concflio local, Concilio Distrital, 
Concilio Regional, Concf/io Geral 
finalmente, nesta ordem de hierarquia. 
Como eujá disse o Concflio Geral é o 
óryão mAximo, mas a execuçlo estJI nt1 

base realmente." 
(Pastor metodista, Sio Paulo.) 

Em 1982 reuniu-se o Concmo Geral. 
A partir desta reunifo produziu-se o 
pocumento Vida e Misslo - O.CisiJes do 



XIII Concflio Geral da Igreja Metodista. 
Neste documento sobressai um 
comprometimento dos metodistas "com 
as lutas que visam denunciar a pobreza 
e toda a forma de exploraçio." (Tg 5, 1-6; 

Gl5.1). 

Ainda que nio pudéssemos deixar de 
nmar seu impacto pol rtico na sociedade, 
através de comentários em jornais e 
revistas de grande circulaçio e no interior 
da própria Igreja Metodista, sabemos que 
este documento foi recebido de formas 
diversis por diferentes correntes da 
hierarquia ou de teólogos metodistas. E. 
por outro lado, que passou desapercebido 
por grande parte dos leigos. E isto 
porque, ainda que nossa pesquisa nio 
dissesse respeito ao tema, o fato de 
termos aplicado questionários e realizado 
entrevistas em um momento 
imediatamente posterior à realizaçio do 
Concrlio, fez com que várias vezes 
pastores ou leigos letrados se referissem 
ao documento, à reuniio dos bispos. E se 
o faziam tinham a intençio de 
complexificar a discussio sobre a 
existência ou a inexistência de 
preconceito e discriminaçio racial no 
âmbito do metodismo, apontando para a 
impossibilidade de se pensar a sua Igreja 
como um bloco monol rtico. 

"Mas há também diferenças dentro da 
Igreja. Há urra Igreja de cúpula que pensa 
e analisa. Outra é a Igreja comum que se 
reúne, alguns não chegam nem a tomar 
conhecimento do documento." 
(Pastor metodista, Sio Paulo.) 

"Agora,esse documento aprovado pelo 
Concilio tJ prova da abertura da Igreja, 
embora hsj8 um• restrições dentro da 
própria denominação; mes tJ um 

documento aprovado e Já é um trabalho 
que vem se realizando mesmo antes da 
aprovação do documento e parece que 
agora mais mtensamente ·· 

O documento seria, neste sentido, um 
programa que reflete, em determinado 
nfvel ; a prática de uma corrente existente 
no intarior da Igreja e que pretende 
ganhar novos espaços no interior da 
denominação. Levando em conta a 
diversidade das Igrejas locais,tanto em 
termos de composição social. de seus 
membros quanto em termos de 
diferentes matizes ideológicos de seus 
membros,é possfvel imaginar a não 
homogeneidade das posturas e ações 
concretas nas quais o "metodismo 
demonstra permanente compromisso com 
o bem estar da pessoa total, não só · 
espiritual, mas também nos seus aspectos 
sociais" 

Creio que nem é preciso esclarecer que 
nosso interesse em localizar a lgrejà 
Metodista no que diz respeito à questão 
social vem a propósito da relação estreita 
que esta questão guarda com a discussão 
acerca do preconceito e discriminação 
racial. Ou seja, creio que não seria 
arriscado afirmar que o mesmo aspecto 
diferenciado que encontramos quanto à 
questio social podemos encontrar no que 
tange à questão racial. No interior das 
Igrejas Metodistas encontramos desde 
militantes do movimento negro até 
aqueles para quem esta questio não se 
coloca absolutamente, desde que na Igreja 
sllo "todos irmãos em Cristo" . 
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2. Preconceito e 
discriminação racial? 

Interessava-nos saber sobre a existência 



de preconceitos e discriminaçll:> racial no 
interior das igrejas. Assunto delicado. 
Como diz Joel Rufino dos Santos 
( 1982: 41) : "nós,brasileiros,quando 
somos pilhados em flagrante de racismo 
nos assustamos, reagindo de imediato 
contra quem denuncia". Se isto é verdade 
para os "brasileiros", mais sério é quando 
se trata de membros de Igrejas evangélicas 
que se autodefinem como separados dos 
pecados do mundo (entre os quais é 
colocado o preconceito ou a 
discriminação racial) . Relata o bispo do 
Rio de Janeiro: 

"(. .) a primeira manifestação pública 
de repúdio ao racismo dentro da Igreja foi 
num Concílio Geral, ano passado em Belo 
Horizonte. Um pastor negro insistia em 
pedir. a palavra e não lhe deram a palavra. 
Até que ele se irritou. A f ele pediu a 
palavra quase que na marra. E pediu que 
se lançasse em ata o seu voto de protesto 
por ele estar sendo discriminado, e ele 
atribufa essa discriminação ao fato de ser 
negro. Esse é o primeiro pronunciamento 
de protesto. contra o racismo dentro da 
Igreja e que simplesmente o Concilio 
aceitou sem contestar. Quer dizer, o que 
mostra, na minha maneira de ver, a má 
consciência do povo da Igreja a respeito 
da questão 'racial. Porque eu acho que se 
houvesse um racismo militante teria 
quebrado o pau na hora. Quer dizer, há 
um racismo subjacente que quando 
confrontado cara a cara não teve . 
condições de sair em público e dizer: 
'não, realmente, isto af é uma injúria, 
entendeu?'. Foi ouvido num profundo 
silêncio. E nem houve nem uma 
solidariedade maciça dos outros negros 
que eram muitos lá no Concflio. " 

Este relato aponta para diferentes e 
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importantes aspectos da questio racial no 
interior das Igrejas Metodistas. 
Em primeiro lugar, o Concrlio de 
Belo Horizonte retratou uma realidade 
que também foi detectada na pesquisa: 
é significativo o número de negros ou de 
descendentes de negros que tlm posições 
de destaque ou ocupam cargos na Igreja 
Metodista. 

Em segundo lugar, fica também evidente, 
tanto a partir do relato acima quanto 
após a análise ç:los questionários e 
entrevistas realizadas,que nio há um 
"racismo militante" no interior das 
igrejas. Ao que parece os missionários 
americanos, apesar de sua procedência do 
sul racista, tiveram mais sensibilidade para 
"o meio" do que seus compatriotas 
mórmons que tentaram, de infcio, formar 
suas igrejas no Brasil excluindo aqueles 
que tivessem pele ou Sangue negro.* 
Assim, o racismo no interior das Igrejas 
Metodistas é o racismo "à brasileira". Má 
consciência nos termos do bispo, ou 
aquele zelosamente guardado,que,nos 
termos de Joel Rufino dos Santos 
(1982 : 41),vem à tona nos momentos 
de competição. 

E, em terceiro lugar, o fato de nA'o ter 
havido "solidariedade maciça dos outros 
negros presentes no Concflio" vem, por 
outro lado, demonstrar que, no interior 
da Igreja, o assunto não é apenas evitado 
e contornado pelos brancos 
discriminadores, mas também por negros 
-1ue insistiam em negá-lo no "meio 
evangélico". 

Tivemos acesso nesta pesquisa a 59 
metodistas brancos e negros; homens e 
mulheres, de classes ~ials .diferentes, 

membros de igrejas localizadas em zonas 



urbanas diferentes, faixas et4rias 
diferentes, de posiç&s diferentes no 
interior .d• suas igrejas. Entre estes a 
quase totalidade reconhece a existência 
do preconceito racial na sociedade 
brasileira. ~ óbvio que o justificam de 
forma diferente: para os mais letrados o 
preconceito est4 respaldado no passado 
histórico escravocrata, na competição no 
mercado de trábalho, nas "coincidências" 
que existem na sociedade brasileira entre 
a estrutura de classes e a posição social do 
negro. Para outros o preconceito é óbvio 
porque observam e têm exemplos para 
contar de negros que sio preteridos nos 
empregos públicos, na Marinha, nos 
bancos, de blitz nos ônibus onde a pol (cia 
s6 pede documentos para os negros, nas 
frases do senso comum que sempre 
reservam para os negros o que há de 
"coisa mal feita e feia". 

Porém, se há quase consenso sobre a 
existência do preconceito racial na 
sociedade brasileira, no "mundo", 
quando se trata de saber como este 
preconceito se reflete no interior da Igreja 
Metodista,as opiniões se dividem. 

Apenas cerca de 10% o admite logo de 
in(cio. O restante o nega. Quando se nega 
o preconceito no interior das Igrejas, 
acion•se como justificativa pressupostos 
religiosos: · 

"Aqui não há preconceitos, 
somos todos irmãos". 
(Leigo branco.) 

"Não, não. Na minha Igreja é tudo 
diferente. Minha famflia, por exemplo, 
todos possuem cargos. Você vê aqui que 
o negro está liderando. Não existe isso de 
ver cor, raça, nada. O trabalho que a 

gen'te faz é para Deus e quando é ass1m. 
não se mede nada · · 

''Na sociedade tem. Agora, na IgreJa não 
tem. A senhora quer ter uma idéia? A 
principal Igreja Metodista é a do Catete e 
o pastor de lá é um negro. ~ um escuro. " 

"Não; aqu1 na Igreja. não. Somos todos 
trmãos. pretos, brancos e mulatos. Todos 
se dão mwto bem. Temos todo mês um 
almoço de confraternização e se não 
pode. não paga. O outro trmão paga pra 
ele para estarmos todos 1untos. Branco. 
mulato e negro, todos a mesma co1sa . .. 

"Aqw na Igreja . não Um crente não 
tem preconceito .. 

Inúmeros outros exemplos poderiam ser 
dados no mesmo sentido. Os mesmos 
argumentos são sempre arrolados: a Igreja 
é d iferente da sociedade, na Igreja todos 
são ermãos, um crente não tem 
preconceito. E hã os casos. exemplares 
na hierarquia que podem ser citados para 
comprovar estas premissas. 

No entanto, um traço fundamental da 
Igreja Metodista parece ser a aceitação do 
"livre arbftrio" Até onde pudemos 
compreender, para os metodistas "estar 
na Igreja" não implica necessariamente 
em "estar salvo" Assim, é possfvel 
admitir o preconceito dentro da Igreja, 
desde que este seja localizado no âmbito 
do indiv(duo: de indiv(duos negros que se 
sintam inferiorizados, de indiv(duos 

· brancos que tenham preconceitos. 
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"Não, se houvesse reflexo a base 
eclesiástica estana falha. Se bem que a 
Igreja é como um hospital. As pessoas vão 
ali para se curarem. Então pode existtr 



membros com este problema e que 
estejam ~lt 1ustamente para serem 
curados. ·· 

"Não . não pode refletir na IgreJa fo 
preconceito da sociedade) Porque a 
pessoa negra que tem este ttpo de 
complexo não tem amor a Deus. Pode ter 
quando a pessoa entra pra Igreja e ainda 
não conhece Cristo totalmente. Mas 
quando ela é mundada de amor de Deus, 
não " 

Como diz um pastor metodista negro, "é 
diffcil para o fiel metodista admitir que 
é racista•· No entanto, no decorrer das 
entrevistas, muitas vezes, aqueles mesmos 
que haviam negado categoricamente a 
existência do preconceito relativizam sua 
opinião e introduzem novas variáveis. 
Uma das variáveis Importantes diz 
respeito à composição das Igrejas. Isto é, 
o preconceito e a discriminação sio 
vividos de maneira diferente quando se 
trata de "igrejas de classe média" ou 
igrejas de subúrbios. 

"Pouco. mas existe. ~meio difícil de 
explicar mas a gente sente. Aqu1 não, 
porque é uma igreja pequena. Mas nas 
maiores. onde a maioria é branca. a gente 
sente. " 

"Na minha Igreja tem um pessoal que não 
trata bem o negro que chega mal vestido." 

"No subúrbio parece que Deus está 
mais presente no coração das peSSO/IS, é 
menos. " 

Cor e condição econômica coincidem. 
E por outro lado,"estar mal vestido" nio 
condiz com o princfpio de Wesley de 
"devemos ganhar tudo o que pudermos; 

devemos guardar tudo que pudermos e 
devemos dar tudo que pudermos". 

De qualquer forma, o que nos interessa 
reter aqui é que os próprios entrevistados 
admitem que o preconceito e a 
discriminação racial (e social) ocorre mais 
freqüentemente em Igrejas em cuja 
composição social predomina classe 
média ou classe média alta.' No entanto, 
à moda do preconceito q~ existe na 
sociedade brasileira, trata-118 de um 
preconceito velado. Ao "mito da 
democracia racial", junta-se também o 
reforço da identidade religiosa: os negros 
são tidos como "boas pessoas". "negros 
de alma branca", "negros que valem 
ouro" e "bons crentes" . E em que áreas 
se manifestará, entio, o preconceito? Na 
área do convfvio social. Temos alguns 
relatos de negros que percebem que 
apesar de "ninguém me. tratar mal", nio 
são convidados para aniversários, 
casamentos e festas. Ou ,então nos 
inúmeros exemplos de explicitação de 
discriminação no momento de uma 
aproximação sentimental entre jovens 
brancos e negros ou mulatos. 

Nos marcos da Igreja, portanto, a 
convivência se dá e o enfoque de "somos 
todos irmãos" prevalece. Esta 
"irmandade", no entanto, se circunscreve 
à área estrita dos rituais e serviços . 
religiosos. 

3. Negros em ascensio no 
interior da Igreja Metodista: 
embranquecimento e/ou 
consciência de cor? 

O racismo, tal como • ~ em nossa 
_sociedade, acaba por deixar de ser apenas 
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uma questão dos brancos em relaçlo aos 
negros. Como diz Joel Rufino dos Santos 
(i982:73),o racismo aqui tem uma 
peculiaridade: acaba se introjetando nas 
suas v(timas e tornando-as também 
racistas. E, para os negros,o racismo se 
caracterizará, basicamente, pelo mesmo 
mecanismo de procurar ignorar o 
problema da cor, nio deixando que o 
mesmo venha à baila, e atribuindo-o a 
problemas individuais, conflitos ou 
tensões que se explicitam. Se isto é 
verdade para a populaçlo negra em geral, 
torna-se mais nftido ainda quando se 
trata de denominações evangélicas. Estas, 
por um lado, por se constitu (rem em 
religiões minoritárias no Brasil, têm 
maiores possibilidades de criar laços de 
identidade e implementar a noçlo de 
comunidade entre seus membros e, por 
outro lado, pelo que pudemos constatar, 
oferecem também maiores possibilidades 
de carreira religiosa e educaçA'o formal 
para parte de seus· membros. 

Um pastor metodista negro, do Rio de 
Janeiro, que até os quatorze anos nio 
tinha escolaridade nenhuma e que após 
incentivos da Igreja começou a estudar. 
relata: 

"( . . . ) Fiz o ginásio, e na minha turma eu 
era a única pessoa de cor. Todos me 
acatavam e me respeitavam pelo seguinte: 
porque eu sempre fui. bom aluno. Muitas 
vezes dava o sinal, porque de hora em 
hora havia 5 minutos de intervalo, e então 
eu não podia sair, porque os colegas 
cercavam em tomo de mim para ver 
problemas de Inglês, especialmente de 
Português, certo? De maneira que hoje 
ditJO:e Pft$08 de cor se impõe 
socialmente no meio social, no meiD 
colegial pele cultura. A primeira coisa 

que ela tem que fazer tJ desarmar. Algutlm 
chega pra você e diz . 'Negro!' 'Bom, Deus 
me fez assim muito obrigado, eu sou preto, 
você é branco? Ótimo!' E procure se 
projetar, se valorizar " 
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Existem várias maneiras de se destacar. 
Sendo prestativos, ótimas pessoas que 
têm atribuições ainda que desempenhem 
funções menores no interior das igrejas. 
Outros se destacam por possufrem dons. 
Além do dom da oratória, que está 
geralmente ligado ao estudo, _há também 
o "dom de cantar" . Ou através dos 
múltiplos títulos universitários, aos quais 
é atribu (da sabedoria e competência. 

Ainda que, como afirmou o bispo Paulo 
Ayres em comunicaçlo oral, o negro, ao 
entrar para igrejas evangélicas, deixe de 
lado traços importantes de sua cultura, 
"sua ginga e sua música". parece que 
uma possibilidade de recuperar a 
musicalidade é dada pelos corais. 
Constatamos na pesquisa um grande 
número de negros nos corais, como 
coristas, instrumentistas e regentes. 

"P- O senhor pessoalmente teve algum 
problema de cor? 

R- Não, não tive não. ~engraçado, 
mesmo que eu seja da raça negra, mestiço, 
mais para preto do que pra branco, eu 
tive uma vida muito alegre. Deus me deu 
dons, o dom de cantar. Sempre gostei 
muito de cantar, de declamar e dar o 
melhor. Quando eu ia me apresentar eu 
já fazia o melhor. Eu procurava suplantar 
qualquer coisa através de minha pregação, 
na minha declamação, no meu canto. 
Quer dizer, com meus dons, quando moço 
eu superei. Eu era querido dos brancos. 
(Pastor metodista, Sio Paulo.) 



Os " negros de destaque·· (aqueles que 
conseguem chegar aos cargos) slo os que 
adicionam ao saber bfbl ico o saber 
teológico e a competência atestada pelos 
diplomas universitários. 

Ao conseguir um lugar de destaque 
dentro da Igreja, muitos negros evitam e 
anulam a problemática do racismo. A 
Igreja funciona como um mundo à parte, 
onde se sentem valorizados; por que 
então se voltar para os problemas de uma 
sociedade que lhes oferece espaço ainda 
menor? Principalmente quando se trata 
de negros que ascendem no interior da 
Igreja, existe interesse em colocar entre 
parênteses o problema da cor e enfocar 
qualidades e atribuições pessoais. 

O fato ·de a Igreja Metodista ser de origem 
americana foi por diversas vezes 
lembrado por outros entrevistados que 
têm "consciência da cor" como um ponto 
de referência que pode explicar tanto a 
existência de um racismo velado, quanto 
o problema mais geral da cultura 
brasileira dando lugar à cultura 
americana. 

" Na Igreja Metodista tem que haver. A fé 
fot trazida pe(os missionários americanos. 
Trouxeram consigo Fé e Cultura. Duas 
formas de tmperialismo disfarçado." · 
(Pastor metodista, Sio Paulo.) 

Falar em cultura brasileira implica · 
necessariamente em falar na cultura · 
negra; o "embranquecimento" se dá não 
apenas na ascensão social, atravtis dos 
t(tulos universitários e da competência 
atestada. mas é tambtim preparado através 
de elementos culturais que têm lugar no 
universo religioso. Ass1m se expressa um 
semmansta negro do R1o de Janeiro · 
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" A questão é pedagógtca. Eliminou-se 
o samba brasileiro pela marchinha 
americana, a famosa marchinha dos 
Estados Unidos f J A Igreja tomou 
nossas raízes folclóricas. Na época, há um 
século e meio atrás, tudo que era nosso 
folclore era considerado pecado e tudo 
que era folclore americano era cultural, 
era considerado então abençoado por 
Deus (. . . J A pol ftica da igreja-mãe era 
tomar as igrejas-filhas latino-americanas 
todas. O modelo da igreja-mãe, entende? 
Então tudo que pertencia à cultura 
afro-brasileira e afro-latino-americana 
fot realmente considerado pecado. · 

O embranquecimento é tambtim 1mposto 
por outras vias que remetem d dimensão 
do sagrado propriamente dita. 

"Crtsto é luz. ele brilha. ·Mas nunca Cristo 
é trevas, negritude, certo? A alma é 
branca, tudo que é treva vai pro inferno 
e no caso tudo que é luz vai para o céu. 
Toda uma ideologia vai-se mculcando na 
cabeça das crianças. O Crtsto é branco. o 
Cristo é louro, nunca ele é negro. ~assim 
que as crianças são educadas (. J Quer 
coisa pior que o hmário de nossas Igrejas') 
E de onde é fruto este hinário? Da 
Europa, dos Estados Unidos. de canções 
e valores de Martm Lutero ( J E este é 
o preço que o negro que sobe nas Igrejas 
paga, ele vat embranquecendo " 
(Seminarista negro.) 

Em vários depoimentos os negros 
enfatizam o fato de que ao treqüentarem 
a Igreja Metodista foram incentivados 
a "se educar" Esta educaçlo se faz com 
base em valores brancos. 

Em sfntese, entre os negros metodistas 
que se destacam através da educaçl'o 



formal e/ou através dos cargos QUe 
ocupam, temos uma maioria 
"embranquecida" - que n~~ga a vigência 
d!l questlo racial - e uma minoria que a 
reconhece e procura "militar" no interior 
da· denominação. 

Por outro lado, á importante salientar, 
a maioria dos pastores negros está nas 
Igrejas do subúrbio e poucos são os que 
chegam às Igrejas grandes, de classe 
média. 

A designação dos pastores na Igreja 
Metodista 4 feita pelos bispos. E são 
poucos os bispos que enfrentam o desafio 
de designar pastores negros para "Igrejas 
brancas" de classe média. Prevdem os 
problemas daf decorrentes, e procuram 
evitá-los. Porám, quando isto ocorre, há 
tensões evidentes. Tensões estas, no 
entanto, que são explicitadas apenas por 
aqueles que tdm, em algum n fvel, 
"consciência de cor". Vejamos alguns 
exemplos: 

"Na inf5ncia eu não sabia que era 
marginalizado, mas depois que eu fui 
nomeado pastor senti o problema. Era 
uma Igreja que tinha preconceito, uma 
cidade que tem preconceito. Minha 
família sentiu, meus filhos sentiram. E 
mf!U bispo, por uma questão de lealdade 
comigo, sentiu e revelou -por sua 
lealdade - que também havia sentido. 
Mas 8SSim mesmo eu procurei superar o 
problema: enfrentando. Não declarando 
para a Igreja aquilo que eu sentia. Fui 
indagando à Igreja: qual o problema? E, 
se diziam que nio havia problema, qual 
era entio a proposta deles? Eu estaria 
disposto a me submeter à proposta da 
Igreja. E a proposta da Igreja eu aceitei e. 
fiz meu pastorado durante dois anos, mas 

fui revelando para alguns membros que 
deixava prevalecer porque eu não tinha 
poder econiJmico e outras coisas que 
davam ascendência. Mas mesmo assim eu 
notava que havia problemas em minha 
aceitaç5o. Procuravam me incriminar mas 
eu, com tato, com habilidade eu superei 
esta faSe. Eu não declarava porque sabia 
que não.seria boa política, mas para mim 
ficou claro. Resistiam ao meu pastorado. 
E eu, comosou uma pessoa que procura 
ser objetiva, então, através da 
argumentação, de uma lógica,. eu 
conseguia fazer as coisas. Embora notasse 
certa resistência, mas uma resistência 
assim mais em termos de relacionamento, 
mesmo de boicote. Muitos tentavam não 
conviver comigo, mas havia também 
aqueles que me davam apoio, revelavam 
todo carinho, inclusive contando 
confidencialmente alguns problemas e 
manifestando seu apoio. Eu notei que o 
probler:na da cor entrava. E mesmo hoje 
eu sinto que venci o pastorado lá porque 
tinha outras qualidades. Inclusive uma 
titulaçio porque na época eu já era 
doutor em Ciências Sociais e recebi 
homenagem da Igreja por isso, e esse 
status me forneceu meios para superar 

, as dificuldades. " 
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(Pastor metodista, negro, São Paulo.) 

Há um aspecto em particular que seria 
importante destacar deste depoimento : 
mesmo os negros que percebem a 
discriminação, quando estão na posição 
de pastores em exercfcio, acreditam que 
nio á "boa polftica" explicitar a questão 
racial. Colocam-se um desafio: dar conta 
do pastorado. E, para isto, utilizam-se 
de mecanismos estratágicos para "vencer 
o pastorado" . Um destes mecanismos é a 
capacidade, a competência, a dedicação. 



No pastorado, a fórmula é não explicitar 
a tensio. Há outros depoimentos que 
apontam na mesma direçio; vejamos 
outro a trtulo de exemplo: 

"Não vou dizer que haja uma 
discriminação assim da Igreja. Minha 
Igreja é aberta, mas o preconceito 
acontece naturalmente. Porque aqui é 
tida como uma Igreja de classe média pra 
cima, f J sempre foi tida assim. E os 
líderes dela são brancos, embora haja 
participação de uma faml7ia negra na 
liderança, mas é S8mpre uma faml7ia 
assim restrita. Como acontece na 
mdústria, na sociedade aí fora o negro 
não é discriminado, apenas ele não sabe. 
Antes de eu chegar eles, a Igreja. 
nunca tinha tido um pastor negro ou 
mulato. Então eu senti a reação. Não 
publiquei , não falei isso. porque acho que 
não contribw em nada. Mas eu sent1 isso. 
Agora com o tempo e trabalho eu acho 
que a aceitação está boa. muita coisa 
mudou." 
(Pastor mulato, S. Bernardo, S.P.) 

Embora percebesse que o problema 
racial estava em jogo, tratava-se de 
contorná-lo para conseguir aceitação e 
exercer bem o pastorado. 

Porém, em outras Igrejas, onde existe 
tanto uma classe média como também 
jovens negros de origem operária que 
estão galgando (através das escolas e 
seminários) algum n (vel de consei.ência 
cr(tica, torna-se mais dif(cil agradar a 
"gregos e troianos" Em outras palavras, 
para determinados pastores fica ditrcil, ao 
mesmo tempo, sublimar o problema da 
cor e atender os jovens que exigem 
"tomadas de posição" em relaçio ao 
racismo. Esta ambigüidade foi denunciada 
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por jovens de uma Igreja de Sio Paulo: 

"O pastor aqui tem que ter dois discursos: 
um para aqueles que mantêm a Igreja e 
outro pro nosso grupo que quer 
aprofundar as questões. O problema é que 
a Igreja é mantida por ricos e o pastor dá 
força pra eles. Os ricos pressionam 
diretamente. Ameaçam retirar o dízimo 
da Igreja. As famt7ias é que mantêm o 
salário do pastor, e o pastor acaba por 
fazer o jogo de quem tem grana. " 

Esta questão relativa ao salário do pastor 
e sua dependência direta da arrecadação 
da Igreja foi recorrente durante a 
pesquisa. Através desta relação pode-se 
explicar também por que nas Igrejas de 
periferia existe menor número de tensões 
explicitadas. Ainda que possamos 
acreditar que em uma Igreja onde 
predomina o baixo pciQer aquisitivo e 
predominam mulatos ou negros, existam 
menos problemas de discriminação por 
uma questão de identidade social entre 
pastor e membros, há um outro fator a 
considerar : a competição para o 
pastorado nestas igrejas é menor. Se sio 
verdadeiras as informações que obtivemos 
em 82, de que em uma Igreja de subúrbio 
do Rio o pastor ganhava Cr$ 40.000, 
enquanto que em uma Igreja da zona sul 
chegava a Cr$ 300.000, podemos inferir 
que a variável econômica também tem 
importância. O que estamos sugerindo é 
que quando um negro chega a uma Igreja 
de classe média e recebe um bom salário, 
os próprios membros e atli outros 
pastores (em potencial ou em exerc(cio) 
de infcio o consideram fora do lugar. 
Fora do lugar social que a sociedade lhe 
reservou. Se alguns conseguem vencer este 
desafio, através de mecanismos que os 
destacam como indivíduos de "boa 



polrtica", e competentes, outros nlo 
foram tio felizes. Relata o bispo do R i o 
de Janeiro: 

"Uma igreja dtJ classe média que rtiCtlbtlu 
um 1)8Stor negro há uns anos atrás ttJVIJ 
uma relação antropofágica com este 
pastor. ReCtJnttJmente, quando S8 fazia 
uma análiSIJ dtJSts igreja com os pastores, 
a lideranÇII da igreja disse que ela nio 
tinha restriç&Js 8 maioria dos 1)8stores, 
com exceção aqutJIIJ pastor que era 
exatsmente negro. OUtJr dizer, é muito 
sintomático, nio é? ( . . . ) Há uma outra 
Igreja grande de classe média que também 
teMr um pBStor negro, e houllfl inclusive, 
nio a mim, mas a outros, comentários do 
.seguinte tipo: 'o que é que aqutJie mBCM:O 

tá fazendo no púlpito da igreja?' AI, 
vam():l dizer, o racismo vem 8 tona com 
toda sua vioMncia ao dizer: 'o que aquele 
m8C8CO tá fazendo naquele púlpito?', 
'cada miiCIICO no $/lu galho'. " 

A ideologia igualitária que' veiculada 
pelo "somos todos irmlos em Cristo" 
mostra suas incongruências quando os 
"macacos" deixam de ser apenas "boas 
pessoas e bons crentes" que conhecem 
"seu galho", que reconhecem os limites 
de seu lugar social, e ascendem na 
hierarquia religiosa e social. 

Por outro lado, quando alguns negros 
conseguem transpOr os obstáculos sociais 
e resistem As pressões diretas e indiretas 
de seus irmlos de fé (o reconhecimento 
de suas qualidadeS individuais se 
generaliza), I iterai mente os metodistas 
passam a embranquecê-los. Definir a cor, 
por exemplo, do bispo Paulo Ayres, do 
Rio de Janeiro, foi um problema para 
nossos entrevistados. Ficavam reticentes, 
.ou cl111ificavarn-no como branco. O 

próprio bispo dá um depoimento neste 
sentido: 

"i muito interessante o seguinte: um 
bispo norte-americano disStJ para mim, 
claramente, o seguinte: 'no meu país, nos 
Estados_ Unidos, você é negro'. No Brasil 
eu sou m.ais ou menos negro de acordo 
com os interesses, nio é? Na hora que eu 
sou eleito bispo, alguém diz: ·to 
primeiro que nio é branco que é eleito 
bispo', mas ele também diz: 'é quase 
branco'. Entio, quer dizer, um bispo nio 
pode ser considerado negro. Seria bispo, 
mas seria considerado branco." 

4. Negra e mulher, 
dupla discriminaçio? 

As mulheres na Igreja Metodista podem 
chegar ao pastorado. Esta também tem 
sido uma área de tensões e conflitos. 

"A mulher inclusive é discriminada 
porque ela tem um per lodo de 
menstruaçio e no período que a mulher 
está menstruada ela é considerada impura, 
como que uma pessoa impura pode estar 

-no altar? Nio pode. Entio, vamos dizer, 
já ouvi dentro da igreja protestante que 
os negros sio filhos de Caim." 
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(Bispo metodista, Rio.) 

Uma professora de Escola Dominical nos 
contou que durante uma eula, uma 
criança branca e loura, não aceitando sua 
orientaçlo respondeu : "E eu vou 
obadécer uma negra7". Para muitos 
metodistas os negros slo descendentes 
de Caim. 

Ora, se estes dois tipos de preconeéitos 
podem existir na Igreja, Imaginemos o 



que significa uma pastora mulher -
impura ~urante alguns dias do mês - e 
negra, descendente de Caim. 

Para a grande maioria das mulheres 
entrevistadas estas questões nlo se 
colocam. Desempenham os papéis que 
lhes slo reservados no interior da igreja e 
veiculam a ideologia do amor e da 
igual idade. Por outro lado, a condiçio 
feminina comum nio anula as diferenças 
de cor. Assim, temos depoimentos como 
este: 

"No Congresso Nacional de Mulheres 
Metodistas senti. Senti não só ttm relação 
a mim, como a outras negras qutt liStavam 
lá. Elas não davam atenção para negras t1 
mulatas. Separavam-se." 
(Negra metodista, São Paulo, 
presidente da Sociedade de Senhoras.) 

Como é recebida uma pastora negra? 
Utilizaremos aqui a história de vida de 
uma delas. Freqüentando atualmente 
curso de pós-graduação em Slo Paulo, 
ela nos relatou sua experiência: 

"Naquela époctJ (de estudante 
secundarista) eu era mais branctJ do 
que negra. Eu usava peructJ, eu não 
gostava de ser negra. Eu me idtJntificava 
tremendamente com os brancos. Eu 
mostrava que era inteligente, melhor que 
qualquer branco: tirava as melhores notas 
na escola. Eu Bra tida como coisa rara. 
Diziam que eu tinha voz linda, qUe tira 
menina ótima. As vezes, quando tNJtrave a 
questão racial e tal, a fJ8SSOB dizia assim: 
'Ahl mas voei não I negra, voei tem 
traços dt1 branctJ ( . . . )'E a questlo de 
todo mundo ssr irmão nivelava um 
pouco ao nfvtJI das aparlncias ( . . . ) 
Quando eu convtJrsava com outra negra, 
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a gentflllctlbava comentando aiSim: 'mas 
nós vamos venCtJr porque a gente é mais 
inteligente do qutl todo este povo'. 
Porqutt tinha um detalhe, meu pai dizia 
que como a gente era negro, a gente tinha 
qutJ ser o melhor da claSSll. Entlo porque 
a gente era melhor, ninguém podia botar 
defeito na gente. Entlo, a questlo racial 
ela tJra simulada por af. Mes eu tinha 
dramas incrfveis porqutJ, por exttmplo, 
nesta époctJ eu era apaixonada por um 
branco e eu nunctJ disSe que gostava dtJie. 
E eu sabia que ele não gostava de mim 
neste nfvel porque eu era negra. Eu tinha 
CtJrteza disso, ele não gostava de mim 
como mulher porque eu era negra." 

Segundo seu depoimento,s6 muito mais 
tarde, através da leitura de um livro de 
sociologia e da discussão com colegas, já 
na faculdade, ele encontra sua identidade 
negra: 

"A primeira coisa que eu fiz foi tirar 
minha peruca e andar dtl cabelo 
curto ( . . . ) A f a coisa começou, eu assumi 
que era negra, assumi que tira bonita, 
assumi que dtlvia abrir e discutir com 
todo mundo. Foi a partir daf que eu 
COmeCtJi a sentir a rtJBÇão do branco, 
porque enquanto eu não me assumi, as 
relações eram tranqüilas." 

Na verdade, trazer ã tona o problema do 
racismo nlo ajuda, cria problemas. Mas 
mesmo sendo considerado 
"problemática", as suas "outras 
qualidades" garantiram sua designaçlo 
para uma igreja no interior, no sul do 
pa(s. 
"LA no campo eu nunctJ 18bia ss estavam 
me discriminando porque eu tira mulhtJr 
ou porque eu era negra. Só ssi que as 
piores lgraj8s da 6'1 região foram dadas 



pllrtl • muiMIW e eu ere uma dei• (. . . J 
Fui pare ums lgrejs qut1 não tinhs t:su 
p81torel. Eu morei com ums famflls, 
depois eu morei no porlo dlllgrejs, •m 
nade, •m bllnhelro, •m águe. Depois 
comf"'mos uma CIISÍnha ns ttils, 
reformamos e eu fui morsr lá. Fiquei 
lá dQis snO$. E quando eu ai deis ms 
mandlll'llm ps~ outre lgrejll que ns ~ 
e111 considet'llds pior dtlntro dll f'fi(Ji6o. " 

Posteriormente, durante seu relato, a 
pastora exemplifica o tipo de 
discrimineçlo que sentiu: 

"Por exemplo: eu e111 discriminada 
porque e111 mulher. Eu e111 piiSto/11 mBS 

o CÓnStllho de psstores ds cidade não me 
aceitou porque eu ere mulher. 

Ninguim ms olhalltl como psstof'll. 
Mulher e f'HI(Jrs. Eu tilltl que pedir p11111 o 
bispo uma carteirinha de p81tora psra eu 
poder tretar dllsdministração da Igreja. 

Na cidade tinham poucos ntlflros. Af/OCB 
um membro da lgrejll me aconselhou: 
'Olha, voe# fez squl o que nenhum piiStor 
fez'. (Porque eu mexi assim com s 
questão institucionsl, eu mudei a 
admlnist/'llçlo, mudei 11 manei111 do culto 
ds lgrejll, porqw11u tenho meu sistems 
msis populsr.} Então e/11 disse p111 mim : 
'Olha, voei I uma dss fJIISSOIIS que msis 
assumi111m a lgrejllsqui, f11z coiu que 
ningulm fez, .u psstorado squi 1111i ficar 
na hlat6ris, 16 qUII voe# não tflm 
condiç6es de ficar squi, porque est11l um 
lugllr recistlle voei nlo vsi • •ntir bem 
squi'. Por exemplo, quando um psstor 
chii(JII ns cldlldll ele BCBbll ssndo 
conllidlldo, qwr dizer, 11111 I uma 
autoridllde ns cidsde. O. úniCQf COIIVites 
JIW eu l'et»bb foi fJI'II trstsr de nii(J6cios. 

D• cOiSIIS que scontecism na cidade, em 
nlvel de sutoridade, eu nunca fui 
convidaclll. No n lvel da relaçio com os 
membros eu ia a casamento deles, ai eu 
ia. Festinhas na casa deles, s/ moço etc . . 
Mss há que conside111r que havia disputa 
dentro de Igreja e todas as correntes 
queriam ganhar o pastor. Disputa por 
causa da'tua autoridade, eles querem 
fazer s/isnçss. E nesta aliança você tem 
certo poder, aí voei acaba sendo 
requisitada independentemente de ser 
mulher 11 f'HI(Jra. " 

Porém.nem o reconhecimento do seu 
lugar de pastora, que podia ser traduzido 
em termos de poder. garantiu sua 
permanência ali. Voltou à Universidade 
para fazer pós-graduaçio. 

6. E é poss(vel pensar 
em ''Movimento Negro" 
nas Igrejas Metodistas 7 

"4. Meios de atuaçio 

4.9 criar estruturas e instrumentos 
que visem ao desenvolvimento da 

, conscilncia nacional pa111 promoçio dos 
discriminados: o ntiiJfO, o índio, a mulher. 
o idoso, o menor, deficientes, 
aposentlldos e outros." 
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(Vida e Millio, p. 19) 

Entre noaos entrevistados encontramos 
aqueles que,ao enfatizarem os atributos 
pessoais e a menor discriminaçlo nas 
igrejas metodistas (em comparaçio com 
"o mundo", a sociedade),sio contra o 
movimento negro e justificam sua 
posiçlo : 



"Movimento negro sef'llfl pare 
negro reca/CIKio. " 

"Movimento negro, pra qui? Na lgrej11 
somos todos irmãos: alma não tem cor." 

Para outros, membros comuns das igrejas 
de subúrbio, por exemplo, a questlo 
sequer se coloca. Nlo entendem quando 
se pergunta, este tipo de movimento nlo 
faz parte de seu universo social. 

Outros, os letrados, embora nlo se 
coloquem contra, colocam as vari6veis 
que dificultariam a existência de um 
movimento ou grupos de reflexão de 
negros, a partir das Igrejas. 

Em primeiro lugar existem os negros 
racistas, aqueles que no interior das 
Igrejas preferem esquecer que são negros 
e neste sentido nfo vêem nenhuma 
vantagem em se identificar enquanto 
grupo com os outros negros. Preferem 
identificar-se enquanto "irmfos na fá". 
Se "a gente deve se preocupar em se 
destacar e se valorizar", qual é a 
identificaçlo que podem ter com 
aqueles que (por deficiências individuais, 
complexos, recalques e problemas 
psicológicos) ainda se sentem negros? 

Outro problema está diretamente 
relacionado com a proporção de negros 
em relação aos branco$ dentro das 
igrejas. Assim explica um pastor negro 
de Slo Paulo: · 

"Em tese a Igreja apóia todos os 
movimentos que estejam trabalhando 
pela pessoa humana e sobretudo que 
fazem manifestaçlJes de minorias. As 
minorias devem ter apoio dB lgrejB, •m6o 
oficial, digamos assim de solidllriedl!lde. 
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AI indu/mos o movimento negro. O 
movimento negro pr11 nós ~ novidllde, eu 
não poderia dizer como a /grej11 1111i 
encarer este tipo de mollimento. Apenes 
•i que • ele for um mollimento também 
discriminador a Igreja n6o apolari11 
abertamente os movimentos ( . . . ) 
A tua/mente a igreja americana está 
mandllndo bispos negros pre fazer 
campanha pre igrej11 brasilfiira, eu acho 
que isto é um sintoma muito bom. 
Tivemos um Concilio Geral, ent6o bispos 
metodistas negros apareceram. Mas eu 
acho que ter/amos problemas neste setor. 
embora as nossas congregaçlJes n6o 
discriminem porque sabem que não tlm 
apoio bfblico e eiiBngélico para 
discriminar, na própria sociedade é 
transmitida uma C8rta resistência e a 
maioria dos nossos paroquianos é branco 
ou mulato, negros temos poucos. " 

Além do problema do próprio negro se 
identificar e aceitar a idéia de um 
movimento negro,há o conjunto dos 
paroquianos brancos que veriam - através 
de um movimento de negros irmfos -
seus preconceitos revelados. O problema 
do racismo existe, mas nfo é público, 
pertence à área do privado. Sio brancos 
que discriminam inconscientemente e 
veladamente, são negros que sofrem 
discriminação e nlo falam sobre o 
assunto. O movimento negro levaria o 
problema a público e neste sentido 
evidenciaria o conflito. 

Certamente o que está em jogo é evitar 
divisaes irrecuperáveis. ~ preciso dosar 
bem os limites de explicitaçlo dos 
conflitos para evitar cisats no interior da 
Igreja. 

Como ironicamente lfirmou o bispo 



metodistai do Rio.de Janeiro: 

"$8ndo uma re/ig/lo minoritária no 
Brasil ~ importanttl Sl/lmpre reforçar tudo 
o que UM e exorcizar tudo o que divide. 
Em uma10ciedade como 11 nOSSII, que 
mantlm um mito da democracia racial, I 
muito bom qu• haja um Sl/ltor da 
wciedade, como as Igrejas protestantes, 
qw a damocrtH:Ia reclal piiSSIIII ter uma 
justificativa rellgiOSIJ. Porqua dentro da 
Igreja, n• Igrejas prottJstantes n6s 10mos 
todos 'irmlos • irmãs'. Entre irmãos • 
irmãs n6o hlluflllr para discriminação 
racial. Então para DtiUs todos n6s somos 
iguais e agora somos pecadortiS salvos pela 
graça de Deus, entlo não há mais divisão 
(lntre n6s." 

Portanto, • questio do movimento negro 
traz em seu bojo a idéia de divislo, de 
diferença. E no interior das Igrejas 
evangélicas o que divide deve ser 
exorcizado. Neste sentido as igrejas 
podem aú assumir e desempenhar papel 
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importante no problema indfgena no 
nosso pafs. Este problema, o problema 
indfgena, certamente contará com maior 
empenho de uma ou outra corrente que 
se caracterize como mais "democrática" 
ou "politizada". A questlo indfgena 
ainda pode ser tratada como um 
problema externo, mas o problema negro 
ameaça a unidade porque exigiria uma 
articulaçlo dos negros no interior da 
igreja. Esta articulaçlo, por sua vez, 
certamente evidenciaria conflitos em 
termos de checar a ideologia e a prática, 
em termos de questionar deciSões e 
estruturas de poder. 

Parece-nos que é assim que pode ser 
explicado o fato das experiências com 
"grupos de reflexão sobre a questão 
racial", no interior das Igrejas 
Metodistas, resultarem em grupos 
efêmeros ou reduzirem-se a poucos 
participantes e militantes que não logram 
expandir suas bases. 

• Sobl'fl o ••unto llflr: Os m6rmont em Alegoea: 
rellgilo • releç6ei1'11Ciela. Dla611rt11Çio de 
mtl$tl'fldo, FFLCH dB USP,a/d. 

SANTOS, Joe/ Rufino. O que 6 o reclamo. 
Sã'o Paulo, Editora Brasiliense. 1982 (Coleção 
Primeiros Passos). 



. Os batistas e a sociedade 
brasileira 

MARIA DA GRAÇA FLORTANO 

1. Preconceito no Brasil X 
preconceito nas Igrejas 

Os batistas, assim como os metodistas, 
presbiterianos, congregacionais e 
episcopais, em sua grande maioria 
afirmam que exista preconceito racial na 
sociedade brasileira. Recorrem â situaçlo 
nos Estados Unidos para falar do 
preconceito no Brasil e é assim que aqui 
o preconceito é quase sempre considerado 
pouco significativo, é visto mais como 
uma discriminaçlo em decorrfncia da 
situaçlo sbcio-econômica de negros e 
mulatos na estrutura social do que em 
decorrência de um problema racial. 

P - Como o SBnhor vê a ql.l6sti'o 
do preconceito racial no Bresil? 

R - Olha, grsçss a Deus BU diria quB 
ex is te preconCBi to num CBrto grsu muito 
diminuto de preconCBito racial no Brasil. 
Não só contra nós, os nBgros, mas 
também contra outros grupos. Agors, 
graças a Deus quB ele não I como na 
América, por exemplo. Aqui no Brssil, 
grsças a Deus nós somos um povo 
realmente misci11f1nado, nós BStllmos bem 
interligados de modo que voei nlo 
perCBbB muito isso. 
(Pastor .,..-oJ 
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"Eu diria que a discriminação no 
Brasil I mais do ponto dtl vistll 
econ6mlco-finanC8iro; do ponto dtJ vistll 
rsciaf,nãohl. Eu vivi 13 anos nos Estlldos 
Unidos,enti'o não hli meio de SB comparar 
a discriminação 11 ou aqui ou mBSmo na 
EurtJpa." 
(Pastor mulato.) 

Apesar de citarem casos de discriminaçio 
de que tomam conhecimento através dos 
meios de comunicaçlo ou através de 
terceiros, as explicaçê5es que fornecem se 
prendem â falta de cultura, ao fato de os 
negros terem sido escravos ou, ainda, â 
consideraçl'o de que o preconceito é 
algo natural, instintivo nas pessoas,e 
assim sendo sempre existiu, vai existir 
sempre e nlo se dirige a uma raça 
espec(fica. 

P - O senhor acha ql./6 BxistB 
preconcsito rscial na nossa socitH:IadtJ? 

R - Olha, preconcsito racial I uma 
coisa interBSSBnte. Eu acho qUtl ssmpre 
Bxistiu preconCBito rscial B SBmpre vai 
Bxlstir. 

P - Porquê? 

R S.mpre Vlli Bxlstir. O preconctlito 



rBCiBI t~~tlllifllldo • t»rto instinto que nós 
temos de querer •r mtJihor do que os 
outros.( . . . ) E eu scho que enquanto a 
gtJnte tiver mais dfJ uma raÇII no mundo 
haverá prsconctJito dfJ uma contra • 
outra. Então fJSSII qu,tJStão dfJ preconceito 
racial é uma coiSII rsalmente diffcil. 
Então não ss trata apenas do preconcfJito 
do branco e do Mgro, porque muitas 
vezes tsmbtim o Mgro discrimina contra 
o branco. 
(Pastor negro.) 

"As mtriçi!Jtll são feitlls pelos individuas. 
i indlvidUIII mBS nãq.l SOCiBI. São OS 

i;,dlvfduos qu• faum diferenciação." 
(Pastor n8gro.) 

"Eu BCho qu• tiS te ntlflócio de racismo 
~/ste por C/IUSII dtJ fJSCraVidãO. S. O fNigt"O 

nlo (0S$11 fJSCravo,não ter/8 o racismo. 
Tudo tem um motivo e o motivo IBSte." 
(Leigo bnlnco.) 

E: significativa a porcentagem de batistas, 
tanto negros como brancos e mulatos, 
que afirmam serem os negros os 
responséveis pelo preconceito: 

R - Não tenho nadtl contrs prsto, 
a/)IJSir ds Qutl tem preto que vacil8. 

P - V8ci/a como? 

R - Olha ~ msrgin8is; 8 msiori8 são 
pretos. Acho qus do rsvoltados por ssr 
preto é com,ç8m BUim 8 fezer btlsteira. 
(Leito mulato.) 

Nlo ' a sociedade brasileira que ' 
preconceituosa, mas apenas alguns 
indlv(duos nlo esclarecidos. an cultura. 
e aqui cultura IIIJ'IIflca conhecimento do 
evangelho e, como todo prowtliint8 .. diz 
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um profundo conhecedor da Bfblia, 
conseqüentemente uma pessoa 
esclarecida, ele não se considera igual 
aos nlo-esclarecidos. 

Os brancos vlo sempre invocar o bom 
relacionamento que estabeleceu com os 
negros: Os seus conhecidos negros são 
sempre diferentes dos demais. São 
respeitadores, educados, finos: 

"As minhas relações com os negros são 
as melhorss possíveis. Tenho f!mprsgsdos 
negros e os trato com mpeito,assim 
como e/tiS me respeitam." 
(Lrder branco.) 

"Vivo bem com as pessoas não pel8 cor, 
nem roupa. Eu conheci um prsto, prato, 
além dfJ prsto, feio. M8s fino, educado, 
elegsnts, bem VfJStido. Quando você 
começar a conversar com ele, você esquectJ 
que ele é preto e feio." 
(Leig~ branca.) 

Apontar o preconceito na sociedade, 
mesmo que este seja velado e não racial, 
é uma forma de reforçar a oposição entre 
a Igreja e a sociedade. Assim é que para 
batistas negros, brancos e mulatos,o 
preconceito não se manifesta nas igrejas: 

"Eu dír/8 que dentro dtl igreja não existe. 
Eu diria qu11 dentro da igreja BStamos 
ligados por outras razões. Eu acho que o 
11vangelho realmente liquida com uma 
s8rie dfJ problemas. E o que rsalmentB o 
tJvan(/lllho ttJm consef1Uido faztJr é nivelar 
as P.aoss. Então aqui na igr11ja, por 
extJmplo, nós crsmos numa ifiUBidsdfJ 
Bspiritu•l, então rsalmente na igr11ja • 
gente nlo tem campo para sentir um 
negócio dtiSitl, 11m absoluto." 
(Pastor negro.) 



"Nós trabalhamos com almas e não temos 
castlls." 
(Pastor .legro.) 

"Aqui acho que não. A igreja participa da 
sociedade mas como se fosse isolada. Ela 
está na sociedade mas não pertence a ela. 
,; diferente, não faz as coisas que 
geralmente a sociedade faz. Por exemplo : 
fumar, beber. Até hoje não vi nenhuma 
igreja que tivesse racismo. Eu por 
exemplo procuro não notar nada de 
diferente nas pessoas. A gente note que é 
preta mas não procura diferenciar de nós, 
procuramos igualar a ela ou ela a nós. 
Tenho vários amigos pretos e às vezas eu 
me dou melhor, muito melhor com as 
pessoas de cor do que com pessoas 
normais, de cor branca. " 
(Lidar branco.) 

O entrevistado acima, ao considerar os 
brancos como normais, mostra que entre 
os evangélicos as diferenças também são 
estabelec(das mas negadas na medida em 
que não "fazem as coisas que geralmente 
a sociedade. faz". Na igreja, dizem, hll a 
igualdade total de raças e classes, 
Invocam, assim, um dos princrpios . 
fundamentais da fé protestante, a 
igualdade, para se diferenciarem do resto 
da sociedade. 

Como diz E. Maciel, no meio protestante, 
"como os patrões e operllriol se assentam 
nos mesmos bancos, a impresslo que se 
difunde é a de que, através deste· esprrito, 
os problemas se resolveriam. Nl'o Chegam 
a perceber que o que os nivela é a 
obediência aos rigorosos princrpios 
morais e li proclamaçlo verbal de sua fé. 
No mais,a linguagem pietista exclui todo 
o conflito de classe (e podemos dizer de 
raça) e o considera fruto do materialismo 

dos homens, sem incluir nisto uma crrtica 
A organizaçlo da sociedade" .1 

Os que afirmam existir o preconceito no 
interior das igrejas o justificam como uma 
simples brincadeira, uma manifestaçlo 
individual, um problema de classe 

.ou ainda como conseqüfncia do 
comportamento dos próprios negros. Em 
alguns casos ele nlo estll presente na . 
denominaçlo em que o entrevistado 6 
membro, mas em outras: 

"Vod está perdendo seu tempo aqui. 
Vá na Igreja Presbiteríana de . .. que fé 
você encontra. " 
(Leiga negra.) 

"Depende da pessoa se impor. S. ficar 
sentllda num canto já é discriminada. Tem 
gente que já tem complexo de natureza; 
já nasce complexada. Foi criada assim. Só 
serve para ficar sentllda num canto ( . . . ) 
Ssnte, a gente sente às vezes um ou outro 
comentárío1mas em tom de brincadei,.., 
não em tom malicioso. " 
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(L rct.- negro. l 

"Se existir é um crente falso que há em 
todas as igrejas. Não é um crents, crente, 
que ame. Já atli vi um crente falando mel 
da preto aqui M igreja." 
(Leigo branco.) 

"Na i(Jf'flja reflete,sim. Para os mulatos 
não existe porque os mulatos são 
indicados para CBfJIOS. Alguns negros que 
tlm cargos st1 •forçam, mas com muitll 
lutll." 
(Leiga negra.) 

Os que estio dispostos nas 1grejas 
batistas a denunciar a existlncia do 
preconceito no meio evangélico nlo slo 



os.l(deres.com a~ projeçlo.Sio os 
hluito jovens, com menos de 20 anos, 
tuja liderança se restringe à sociedades 
de jovens e adolescentes ou entlo jovens 
negros que se sent8m injustiçados. Nlo 
chegam também a elaborar uma an61ise 
de estrutura da igreja. Esta oferece 
oportUnidades iguais a todos e nlo 6 
responúvel pela ex istfncia de um ou 
outro membro que nlo seja um bom 
à'tnte. 
Apesar de os batistas se considerarem 
diferentes dos outros protestantes, nlo se 
distinguem dos outros grupos estudados 
no que diz respeito à suas anAlises sobre 
o racismo na sociedade brasileira e nas 
igrejas. E nlo se distinguem por serem • 
diferentes denominaç&s portad0111s de 
uma mesma ideologiL Introduzidas no 
Brasil na segunda metade do s6culo 
passado, do frutos da mesma expando 
misslon6ria norte-americana, o pietismo 
"que penetra as organizaçl* eclesiásticas 
exlst8ntes e imp& categorias e modos de 
int8rpretaçlo da B(blia, da vida em geral 
e do comportamento pessoal de forma 
tio marcante, que passa a se constituir no 
forte elo que as liga e identifica". 2 

Entretanto, gostaríamos de observar que 
as suas interpretações do racismo e suas 
atitudes quanto 6s relações raciais nlo se 
diferenciam do restante da sociedade 
brasileira. À conciuslo semelhante chegou 
Renê Ribeiro, em sua pesquisa Religllo 
e reiBÇlJttal'lléillil, quando diz: "catblicos 
e protestant8s assumem atitudes ldfnticas 
cóm relaçlo à v6rias ca18~1as étnicas 
consideradas em nosso estudo". 3 

Como se sabe, no Bruil h6 um verdadeiro 
culto da Igualdade racial. F. Fernandes 
mostra que aqui do reunidas duas 
situaç881 dlvwus: de um lado uma grande 

aderÍJncia 6s normas democrãticas,e de 
outro uma vislo do negro cheia de 
esterebtipos, com grande nível de 
segregaçlo individual. "A democracia 
racial 6, por essa ambivalfncia, uma 
realidade e um mito, onde hã o 
verdadeiro preconceito de nlo ter 
preconceito. " 4 

Segundo C. Hasenbalg ;·uma vez que a 
democracia racial e seus corolãrios -
inexistfncia de preconceitos e 
discrimlnaçlo racial- do tomados como 
um dado, as manifestações de preconceito 
contra os negros slo atribuídas a 
diferenças de classe, antes que de raça. 
Assim, quaisquer que possam ser as 
desigualdades entre brancos e negros, elas 
nlo slo o resultado de considerações 
raciais, mas advêm da classe e da baixa 
posiçlo social entre os negros". 5 E ainda: 
"Do ponto de vista dos nio-brancos,os 
efeitos da ideologia da democracia racial 
slo semelhantes 4queles do credo liberal 
da igualdade de oportunidades. Isto 6, a 
responsabilidade pela sua baixa posiçfo 
social é transferida ao prbprio grupo 
subordinado. A conseqüência lbgica da 
negaçlo do preconceito e discriminaçio é 
a de trazer para o primeiro plano a 
capacidade individual dos membros do 
grupo subordinado como causa de sua 
posiçfo social, em detrimento da 
estrutura de relações intergrupais."6 
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Assim é que a ideologia da democracia 
racial presente na sociedada brasileira é 
consideravelmente reforçada entre os 
protestantes devido 6 forte lnfase dada 
pela ideologia protestante ao · 
individualismo, 6 democracia e • 
igualdade." 



2. Os batistas e a 
ascensio social dos negros 

Os batistas fllzem questão de se 
diferenciar: dos demais protestantes. 
Em primeiro lugar, nlo gostam de ser 
denominados de protestantes, mas de 
evangélicos; alegam origem anterior i 
Reforma, às seitas anabatistas.ll 

Em segundo lugar, invocam as 
divergências doutrinãrias: o batismo por 
imersão, com base numa interpretaçio 
fundamentalista da Bfblia, que os 
distingue dos outros grupos estudadQS. 
A descida do Espfrito Santo, que segundo 
eles não ocorre mais nos dias atuais, 6 
uma crença dos pentecostais que criticam 
e à qual se opõem. 

Frisam sempre a organização dos batistas, 
que consiste na autonomia local das 
igrejas, em oposiçlo ã hierarquizaçlo de 
outras denominações e da Igreja Católica. 
Condenam ardentemente as propostas de 
ecumenismo da Igreja Católica e sua 
aceitação por determinada parcela de 
metodistas, episcopais e presbiterianos. 

Entretanto, nflo apenas se consideram 
diferentes como também são 
consideradas pelos demais protestantes. 
Comumente, no desenrolar da pesquisa, 
eram acusados de "radicais", 
"conservadores", "sectários" etc. 

De fato, as denominações protastantes 
ligadas por uma mesma ideologia manUfm 
entre si diferenças si!Jlificativas. Em 
relaç!o aos batistas,sua atitude 
proselitista e a valorizaçlo sectária do que 
slo e produzem talvez expliquem o ~eu 
crescimento maior em relaçlo is outras 
denominações e, con~eqüentemente, o 

1empre citado maior número de IWIJ'OS 

em suas igrejas. 9 

Um exemplo do seu proselitismo 6 
encontrado nas afirmações de um 
historiador batista que, reforçando os 
rNtodos já utilizados, recomenda: "Os 
batistas brasileiros devem dizer: 
Evangelizar é precisol Todos os recur$os 
devem ser empregados na évangelizaçlo. 
Há o serm!o evangelizador, ( •.. ) há as 
séries de conferências, os cultos 
transmitidos pelo rádio, os programas 
radiofõnicos ou de televisão, as breves 
mensagens telefônicas, as grandes 
concentrações em ginásios, estádios ou 
em praças públicas." 10 Um dos métodos 
não utilizados pelos outros protestantes 
históricos slo os cultos ao ar livre, nas 
ruas e nas praças das cidades, realizados 
desde a época dos primeiros missionários 
americanos, que ensinavam: "é preciso 
buscar o povo nas casas e nas ruas" . 11 

Todo este zelo proselitista, porém, nlo 
conseguiu .fazer com que o alvo de 6.600 
igrejas no Pars e um milhlo de membros 
proposto para o 19 Centanário dos 

. Batistas no Brasil, comemorado em 1982, 
na Bahia, fosse alcançado. Nesta 6poca, a 
população batista brasileira estava por 
volta de 650 mil. 
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Os sociólogos tlfm chamado a atençlo 
para o fato de que, entre as denominações 
aqui estudadas, a penetraçlo dos batistas 
tem ocorrido nas camadas rneno1 

favorecidas da populaçlo. 12 

Como exposto no caprtulo referenta aos 
presbiterianos, os outros pro18Stantes 
afirmam que nas igrejas batistas e 
pentecostais os negros e mulatoldo em 
número maior por •em 8l1al u 



denomineç&ls dos "pobres". Pen:orrendo 
as igrejas batistas, constatamos que nas 
igrejas em que predomina a classe 1'1Wdia 
a presença dos negros é pequena: 5% do 
total dos freqOentadores. Nas outras, este 
percentual é mais elevado do que nas 
demais denomln~ protestantes. 

Mesmo que nlo tenhamos conseguido 
quantificar os pastom apontados como 
negros e mulatos, estas slo, 
proporcionalmanta, em maior número 
do que nas demais denomlnaçlSes: 

"V•mos d11r 1111im um11 port:.ntllfllm de 
qw 20% dos piiStofW batistlll s6o n.gros." 
(Pastor negro.) 

Por ocasilo desta pesquisa, negros e 
mulatos detinham os cargos mais 
importentas da denominaçlo batista no 
Aio de Janeiro. 

Ao visitarm01 uma igreja batista de um 
~itro da Zona Sul do Rio de Janeiro, 
a constataçlo de que 60% dos seus 
membros eram negros e mulatos nos 
chamou a atançlo por nta 
representatividade nlo tar sido 
encontrada em nenhuma outra igreja 
visitada, principalmenta levando-se em 
consideraçlo a localizaçlo desta igreja em 
um bairro considerado de "elita". 

Fomos informados de que esta igreja havia 
sido fundada por um grupo de negros 
moradores de üma fevela próximL Com a 
remoçlo dos fav.elldos, seus moradores se 
mudaram para pontos diversos, mas a 
igreja se mantave, indo se instalar 
provisoriamenta em uma rua du 
redondezas aw a aquislçlo do tarreno 
onde • encontra atualrnenta. 
A presença dos negros vem da época 
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da igreja na favela, jã qua a maioria deles 
slo descendentes dos primeiros membros 
fundadores. E embora muitos não morem 
nas vizinhanças, continuam a freqüent&-la 
por se sentirem ligados a ela por laços 
afetivos. O pastor e toda a liderança da 
igreja si~ negros. 

Contou-nos uma entrevistada que durante 
uma Convençlo Batista perguntaram ao 
pastor se ele estava "naquela igreja de 
porteiros e empregadinhas". Ao que ele 
respondeu: "estou sim, mas aquela gente 
prosperou." Atualmente, de fato, a 
grande maioria dos membros desta igreja 
é composta de profissionais com nrvel de 
instruçlo superior. 

Vejamos através de dois exemplos 
como a "gente negra prosperou", e o que 
pensam sobre o racismo na sociedade 
brasileira: 

Exemplo n9 1: 
Pastor batista 
Idade: 43 anos 
Pai: lavrador 
Religilo dos pais: catblica 
lnstruçlo: formado em Psicologia no 
·Brasil; doutorado em Teologia e 
Psicologia pela Universidade do Texas, 
Estados Unidos. 
Converslo: aos 17 anos, num lugarejo 
chamado Chalé, no interior de Minas 
Gerais. 

"Mas o inr.resssnts é que neSSII tsmpo eu 
tr•bslhw• ns roça, plentllndo, colht111do 
"'m O. meus p11is, e foi depois que BU mt1 
convtJrti que I'NimBnts tudo comBÇOu a 
mud11r ns minhll vidB. Porque ffiBimtmtll a 
converslo do individuo fu com que e/e 
pous 81/)Írtlr por coisas m11iorw e 
m.ihotW ,. viM. E foi por CMJIII de 



minha conversão que eu ti1111 dBpois um 
tremendo desejo de ser alguém na vidB, 
do ponto de vista de estudBr, de fazer 
alguma coisa útil. Olha o que eu til digo, 
a decisão mais certa da minha vidB foi a 
de ser um crente em Jesus." 

P - O Sr. falou que até ent6o não 
estudava. 

R - A ai os meus 19 anos eu tinha o 
tarceiro ano primário. Foi por caUSB do 
Evangelho que eu .. . 

P - Mas por quê? O que 
concretamente fez com que o senhor 
tivesse vontade de estudar? 

R - Atrai/és da leitura da Bfblia eu senti 
o desejo de servir a Deus melhor, 
colocando melhores talentos 8 disposição 
de Deus, e o meio através do qual seria 
eu me aprimorar. Inicialmente foi muito 
diffcil. 

P - Foi a igreja quem quis que o senhor 
fizesse seminário? 

R - NaturalmentiJ eu demonstrei · 
interesse em fazer. A igreja deu todo o 
incentivo. Mas a igreja não força ninguém 
a fazer isto.· 

Preconceito no Brasil : 
"Eu nunca fui discriminado. Nunca,em 
absoluto. Agora, o que eu noto aqui é 
mais uma discriminação de ordem.social, 
porque se o indivíduo estillflr numa bOB 
posição financeira e se o individuo tiver, 
por exemplo, uma boa 6ducação, ele não 
é discriminado. O Pelti, por exemplo, 
não é discriminado em lugar nenhum. Mss 
acontece que nem todo mundo ti Pt/tJ,tl 
isto precisa st~r lt11111do em consi~o. 
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~~~ tJ uma tiXceçlo e eu diria que o negro 
bsm preparado no Brasil ainda tJ uma 
t1xceç6o." 

P O StJnhor tJ uma . .. 

R Ati# certo ponto sim. Ta/vu seja 
diffcil vod reunir 50 nBgros com a 
mesma ooltura que eu ,.,.,h.o. Eu não Sllria 
o máximo divisor comum. As tiXceçlJes 
são sempre bem cuidadas. Não sofrem; o 
que sofre tJ a massa. 

Exemplo n9 2:· 
Uder na hierarquia da denominaçlo 
no R i o de ·Janeiro 
Idade: 41 anos 
Religiio dos pais: "meu pai mantinha 
dentro de casa um Terreiro Esp(rita, dos 
mais respeitados naquela regilo (interior 
de Minas). Baixo espiritismo, macumba 
mesmo." 

Converllo: 
P - O StJnhor foi então o prírnsiro d8 
famflia a se converter? 

R - Isto acontllctlu em Petrópolls, 
quando eu estava com 24 anos, quiiS8 
25. 

P - Como foi a sua trajtJtória dentro 
da Igreja? 

R - Rápida como um mtJtBoro. Quando 
eu fui 8 igreja a primeira VBZ e vi o pastor 
pregando, alguma coisa dentro de mim 
dizia que era aquilo que eu tinha dtJ fazer 
na minha vida . .. De modo qua nsqusle 
período eu cheguei pra Igreja e comtJCtli 
logo a trabalhar. E fui lendo porqua 
sempre gostlli de ler; BU sou uma traça 
pafl livros. Então eu dtnenvolili rápido na 
i,.ja. 0.1 a pouco a igtWja jl podia ,.,. 



confiar ,.pon•billdsdtJs. Eu fui bstlzsdo 
no fins/ de dezembro de 65 a já t1tn 

jant1iro, fevtlrairo,tiU comtiCtli a pfflfJIIr no 
maio ciB rua, nos pontos da pregsç6o, nss 
congra(JBÇIJes . .M no mtNJdo do ano tiU 
ocupei o púlpito dB minha igreja pela 
primtJira vaz. la primeira igreja ds 
cidade qua congrllfiBVB tanto pessoas 
humildas a a alta sociadada da Patrópolis. 
Em 68 au vim pro Ssminário do Sul para 
o curso de bacharelam Taolo~a onda 
fiquei atJ 7971. Tarmin#li o mau curso a 
fui servir ns 71! Igreja Batista da NitBrói. 
Fui pastor auxiliar do pastor Fanini. Uma 
igraja de influlncia. Dali foi uma tiSpScia 
da trampolim prallflntrl ser conh«ido 
am todo o Estado. Fui orador ds minha 
turma qusndo formai, o que também vai 
projatllndo allflnt/IJ. Mas au nunCB forcBi 
nada disto. ESSIII coisas ma vieram 
na.tu,.,Í'ntlnt/IJf»/a graça da DtiUs,qua 
tinha alguma coisa grande para au fazer. 

Em 73 daixai o pastorado auxiliar 
dsqua/a igr.ja a fui 111r Sscretário
ExtH:utivo ds ConvançBo do antigo 
Estado do Rio, quallquala altura estava 
com---548 igrajBI. Naste posto au SBrvi seis 
anos. 

Em 79 au fui convidado para o posto 
onda ma acho af/Of'B. Da modo qua Deus 
em 7 965 tirou uma pessoa da porta do 
inferno qua ti onda au astava . . . 

Eu fui tudo na igreja: proftiSSor da ciBSSB 
da criança, da classs da adultos, 
p,.idan t/IJ da orgsnizaçBo de mocidade, 
da joflfiiJs. Fui fundador a dirigsnt/IJ de 
pontos da ,_,.çlo, confe~W~cista; dlri~ 
COOfl'rJSIM a BICO/as dominie~~ls. Foi uma 
tnjatória,triBimo I 

P - Além do seminário o SBnhor faz 
outros cursos? 

R - Eu estou no 39 parlado da 
Administração da Empresa e já fiz curso 
da obs8rvação administrativa nos Estados 
Unidos. E tenho vários pós-graduação em 
Teo/Ofiia,e dapois que eu saí do 
seminárío, am 77, tenho feito vários 
cursos na áraa da faml7ia, no Brasil e fora 
do Brasil. 

Pelo desejo de aprimorar seus . 
conhecimentos religiosos ou pela vontade 
de fazer carreira dentro das igrejas, estes 
entrevistados se dedicaram aos estudos, 
buscando cada vez mais novas 
especializações e tftulos. Para isto contam 
com o total apoio da igreja. E é assim que 
um lavrador do interior de Minas 
consegue fazer um doutorado em 
Teologia e Psicologia nos Estados Unidos 
e um técnico em eletrõnica chega a ser 
Secretário da Convençio Batista e fazer 
curso de especialização no exterior. · 

Bastide afirma que no inicio do sé.culo 
o protestantismo atraiu os negros porque 
representava um novo canal de ascensão 

. social, "pois o protestantismo, religião do 
livro, impunha o aprendizado da leitura, e 
esta, por sua vez, acarretava na massa rural 
analfabeta a constituição de uma nova 
elite". 13 

10 

E. Willems constata que o protestantismo 
serviu de 'Way Station" para elementos 
provenientes das "classes baixa e média 
baixa". Argumenta mostrando os 
seminãrios: "impossibilitados de estudar 
por c.usa da pobreza e da falta de 
oportunidades oferecidas pela sociedade, 
elementos das camadas menos favorecidas 
proaJrevam vencer os obltácu los a.trev6s 



dos seminários, libertando-se da 
ignor§~ia e da pobreza". 14 Para os 
negros,a existéncia dos seminários 
católicos parece nlo ter sido uma 
alternativa a mais, haja visto o número de 
padres negros na Igreja Católica. 

Bastide aponta ainda para a possrvel 
atração do modo de vida protestante para 
os negros, exemplificando com as 
publicações de um negro protestante que 
"tentou introduzir entre os negros de Slo 
Paulo as regras de vida do metodismo, a 
fim de fazer desaparecer de uma vez os 
preconceitos dos brancos (o negro igual 
ao branco pela pureza de seus costumes) e 
melhorar a situação material e social de 
seus irmãos (sociedade de socorros 
mútuos para desenvolver a alfabetização, 
o gosto pelo trabalho, o senso da 
econÓmia, a vontade de subir na escala 
social)". 15 

C. Moura, analisando os jornais do 
Movimento Negro do in(cio do século 
até a década de 30,diz: "A sua técnica li a 
integralização do negro brasileiro (mais 
negro brasileiro do que afro-brasileiro) na 
nossa sociedade como cidadfos, E isso 
deveria acontecer através da cultura e da 
educação, das boas maneiras, do bom 
comportamento do negro." À medida em 
que a população negra aspira igualar·se d 
população branca via instrução e 
comportamentos semelhantes, nossos 
entrevistados mostram que as igrejas 
batistas podem ser um dos canais.de que 
os negros dispõem para alcançar taÍ 
objetivo. 

Fazer carreira na igreja está diretamente 
relacionado com o status na · 
sociedade. Assim 6 que 57% dos Hderes 
possuem nrvel de instruçlo superior 
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(alguns com mestrado e doutorado), lilo 
passo que entre os nlo-lrderes só 14% 
chegam a este n rvel. Comparando com a 
populaçlo branca das igrejas, 61% 
possuem curso superior, uma 
porcentagem maior, só que entre estes 6 
menor o número dos que fizeram ou 
fazem cursos de especializaçlo. 

Quanto ds suas ocupações profissionais, 
retirando os 14 pastores e missionários 
que vivem das atividades religiosas, 12% 
dos Hderes slo profissionais liberais: 
médicos, engenheiros, advogados, 
assistentes sociais; 23% exercem. 
profissões técnicas de nível médio: 
contadores, professoras primárias, 
gerentes de lojas, técnicos em 
eletrOnica etc.; 9% slo estudantes e 9% 
exercem profissões manuais, te is como: 
balconistas, bancários, telefonistas, 
datilógrafos, escriturários etc. 

Já entre os nlo-1 r deres, apenas 4% slo 
profissionais liberais, 14% exercem 
atividades de nível rnlidio, 16% sio 
estudantes e 28% exercem atividades 
manuais, tais como: ernpregeda dom6stica, 
pedreiro, lavadeira, ·faxineira, zelador, 
sapateiro, vigia, cobrador de 6nibus. 

Comparando os dados sobre escolar-idade 
e profisslo de negros e mulatos nas igrejas 
batistas com os de negros e mulatos na 
sociedade brasileira, veremos que os 
batistas se encontram em posição mais 
favorivel do que os demais e que de uma 
geraçlo para outra suas possibilidades de 
mudança de status foram maiores. De 
engraxate a Secretário-Executivo da 
Convençlo Batista ou de lavrador a 
doutor em Teologia e Psicologia slo 
exceções entre a população negra 
brasileira. Aliados d vontade de se 



alfabetizar para ler a B(blia e i 
valorizaçlo do saber encontram-se outros 
elementos da ideologia protestante que 
contribuem para que negros e mulatos 
consigam uma ascensio social, como o 
trabalho, que constitui a prbpria 
finalidade da vida_ e o fxito no trabalho, 
que "representa que Deus está 
valorizando suas atividades"l6 e que, 
para os protestantes, é uma das formas de 
dar seu "testemunho" na sociedade. 

Sabemos polim que uma pequena parcela 
da populaçio negra no Brasil vem 
alcançando melhores condições de vida, 
mesmo que inferiores is da populaçlo 
nl~negra, e que encontramos hoje. em 
dia uma incipiente "classe média" negra. 
Os negros que conseguem um status mais 
valorizado na sociedade têm reforçado o 
mito da Democracia Racial i medida em 
que slo apontados como exemplos de que 
basta o negro querer e se esforçar que terá 
as mesm• oportunidades que os 
nl~negros. 

Observando as igrejas protestantes, 
constatamos que o mesmo vai se 
reproduzir no seu interior. Nestas, há uma 
elite negra que alcançou umstatus 
elevado dentro da igreja e fora dela. 
Porém, existe uma maioria que 
permanece nas ocupações mais humildes 
da sociedade e que nio consegue se 
sobressair nas igrejas. 

Preconceito na l .. ja: 
"Sim, na oporttJnidlldtJS de trabalho. As 
vezes você tflm capacidade de fazer por 
du. ou trls /)IIS80IIs; mBSmo ssiHJndo 
disto,BS psss0111 nlo dão oportunidade. " 
(Leiga negrL, 

Os bem IUcedidos, aqui, slo eempre 

invoeados como exemplo de Democracia 
Racial Protestante, e sio sempre um 
testemunho do que o evangelho pode 
fazer para as pessoas. Reforçam a 
ideologia da seriedade e eficiência em 
contraposiçlo aos estereótipos sobre o 
negro na sociedade brasileira.l7 

Na sociedade, os negros e mulatos que 
alcançaram uma mobilidade social se 
distanciam dos demais nlo contribuindo 
assim para o fortalecimento do 
Movimento Negro. 
Ao participarem dos mesmos' processos 
de socialização porque passam os brancos 
nas igrejas (cultos, Escola Dominical) e 
participaçio nas diversas sociedades, 
compartilham com eles da mesma 
ideologia: "Somos todos irmãos"; 
"Somos uma fam fi ia em Cristo"; "Somos 
salvos". Deste modo nlo faz sentido um 
Movimento Negro para os batistas 
enquanto membros das igrejas. 

Por outro lado, enquanto membros da 
sociedade brasileira,nlo precisam 
participar de um movimento deste tipo. 

"A bandeira da Igreja la pregação do 
evangelho. Eu acho que dificilmante a 
Igreja iria sair na rua para fazer protestos, 
porque o protesto da Igreja será feito de 
um8 outra maneira. Porque nós cremos 
na mudança do indivíduo e 
conseqüentemante o indivíduo muda a 
sociedade, muda o contsxto social. 
Então, por exemplo, para qualquer 
mudanÇII de ordem social seria preciso 
mudar o individuo, porque se não mudar 
o Indivíduo, não adianta muito vod 
mudar certas estruturas ao redor dele." 
(Pastor negro.} 
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O individualismo protestante faz assim 
com que os negros batistas, que se 
"salvaram" individualmente através da 
conversão, não sintam necessidade de 
reivindicações e se considerem diferentes 
dos demais negros. Os impossibilita de 
elaborar uma anãlise das estruturas · 
sociais, o que faz com que considerem os 
outros negros como responsãveis pela sua 
baixa posição social e pela discriminação. 

R - As vezes é a gente mesmo que faz 
o preconceito . .. O preconceito que 
existe é mesmo social, porque quando há 
o domínio econômico, cultural, supera 
tudo. 

P - Quer dizer que agora, na sua 
posição, o senhor não sente mais? 

R - · Ah, não! Eu não dou campo porque 
em qualquer lugar que eu entro eu sei 
fazer de tudo; de cada coisa eu sei fazer 
um pouco. Então eu estou sempre 
sabendo igual aos outros camaradas. 

P - O senhor acha que teria tido uma 
vida diferente se tivesse permanecido 
católico? 

R - Ah, eu tenho certeza. Eu seria um 
daqueles malandros de morro, talvez atiJ 
tivesse morrido, ou não. Os meus primos 
também freqüenteram a igreja quando 
nós começamos; depois foram se 
desviando e mui tos morreram de 
assassinatos porque a coisa lá no ·morro 
era . .. A gente teria ido pra · 
malandragem, pular carnaval, enio tenha 
dúvida:eu não teria hoje, com 52 anos, 
dois filhos formados e não estaria como 
estou. 
( Uder negro na estrutura da 
denomlnaçloJ 

A grande maioria dos negros e mulatos, 
tanto l(deres como nlo-l(deres batistas, 
nlo ouviram falar no Movimento Negro 
no Brasil. Alguns jã ouviram falar das 
lutas raciais nos Estados Unidos; porém 
nlo apóiam um Movimento Negro na 
sociedade brasileira que venha a 
contribuir para acabar com o preconceito 
dos brasileiros não evangélicos. 

"Ss todo brasileiro fOSSII batista, acho 
que havia menos problema no Brasil." 
(Leiga negra.) 

"Movimento Negro? Acho que não é 
necessário. Cada um de nós daverfamos 
ser simples na igualdade. Não existe 
movimento branco. Nio preciso me unir 
para mostrar o potencial que tenho. " 
(Pastor negro.) 

"Vejo uma idéia errtJiN,a porque temos 
uma lei que é só colocar em vigor, em 
prática, quando os casos surgirem." 
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(L (der negro.) 

"Movimento Negro: procure não projetar 
o negro mas sim separar, o que vai contra 
o meu próprio preconceito que eu tento 
vencer." 
(Uder negra.) 

"Eu tenho alguma dificuldade para me 
aliar a esse movimento. Lá nos Estados 
Unidos, Martin Luther King lutou por 
uma causa nobre. E sofreu na própria 
carne uma situação gritanta no seu pafs. 
Agora, como eu tenho 8S minhiiS dúvidas 
acerca desta situação (preconceito) no 
meu pa fs, eu acho que eu devo a1JU8rdar 
um pouco mais os scontscimtJntos." 
{Pastor, Uder negro na hl.,.,qula 
da igreja.) 



"Não •i como •ri•. Uma coiu tNJ 

11firmo: qusm molvs n08Sos probl11mss é 
DilUI., 

(Leig~negre.) 
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