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RESUMO 

SILVA, Marcos Rodrigues da. Mulangos e Mulangas registram a possibilidade de uma 

Reflexão Teológica Afroamericana - Centro Atabaque - Teologia e Cultura Negra. 2014. 

153 f. Tese (Doutorado em Ciências da Religião) -  Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, 2014. 

O objetivo central deste trabalho foi investigar e buscar uma reflexão a partir dos movimentos 

históricos afro já constituídos por outros tradições de crenças e saberes; na análise deste 

percurso os escritos e reflexões do Centro ATABAQUE – Cultura Negra e Teologia com as 

afirmações de Anibal Quijano deparamos com novas variáveis a ideia de uma relação 

hierárquica entre o colonizador e o colonizado; e, Memmi que enuncia – nem todo 

colonizador esta fatalmente destinado a tornar-se um colonialista. Enfim, procuramos 

demonstrar que deparamos com as contribuições das crenças e saberes dos povos negros na 

diáspora afroamericana, com conhecimentos e reflexão científica-tecnológica universal. 

 

Palavras-chave: Comunidade Afro.  Teologia Afro. Identidade. Produção Teológica. 



ABSTRACT 

SILVA, Marcos Rodrigues da. Mulangos Mulangas record the possibility of an African 

American Theological Reflection - Center Atabaque - Theology and Black Culture. 
2014. 153 f. Thesis (Doctorate in Sciences of Religion) -  Pontifícal Catholic University of 

São Paulo, São Paulo, 2014. 

The central objective of this study was to investigate and pursue a reflection from the african 

historical movements already made by other traditions of belief and knowledge; analysis in 

this course the writings and reflections of Atabaque Center - Black Culture and Theology with 

the statements of Anibal Quijano new variables come across the idea of a hierarchical 

relationship between the colonizer and the colonized; and Memmi that states - not all 

colonizing this inevitably destined to become a colonialist. Anyway, we tried to demonstrate 

that faced with the contributions of e saberes beliefs of black people in the African American 

diaspora, with universal knowledge and technological-scientific reflection. 

 

Key Words: African Community. African Theology. Identity. Theological Production. 
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1 INTRODUÇÃO 

A diversidade cultural e a formulação de uma epistemologia afro constituem um 

campo da filosofia dificilmente delimitado devido às inúmeras e tênues fronteiras com outras 

áreas de conhecimento. Este é o exercício que pretendemos buscar e abrir uma reflexão a 

partir de movimentos históricos afros já constituídos por outras tradições de crenças e saberes. 

Não pretendemos neste momento, portanto, defender uma hipótese que seja delimitadora de 

conhecimentos e saberes. Nosso contentamento está em afirmar que os escritos que os 

membros do Centro ATABAQUE – Cultura Negra e Teologia1são referências para esse 

estudo. 

Partimos da segunda metade do século XX, período em que ocorre o movimento 

teológico com ênfase nas realidades vividas pelos mais pobres na America Latina. O 

instrumental de análise e pensamento tinha uma base eurocêntrica2. Assim foi estabelecendo 

uma proposta de instrumento balizador de interpretação dos atos e atitudes dos 

empobrecidos3. Neste contexto nos deparamos tanto com as contribuições das crenças e 

saberes dos povos negros na diáspora afroamericana, quanto com conhecimentos e reflexão 

científico-tecnológica universal. Esses parâmetros oferecem, a seu modo, referenciais para a 

sobrevivência do planeta e qualidade nas relações entre sujeitos, grupos e sociedades. 

De posse das palavras do Pe. Mauro Batista propõe-se abrir este momento de estudo 

e aprofundamento como um dos sinais epistemológicos que permanece aberto e latente desde 

ontem até os dias atuais. Isto é desde o período da escravidão até os dias atuais. 

                                                

1 São membros do Centro ATABAQUE – Cultura Negra e Teologia: Antonio Aparecido da Silva (in memorian), 

Afonso Maria Ligório Soares, Dagoberto José Fonseca, Edna Aparecida dos Santos Souza, Eliad Dias dos 

Santos, Ezequiel Luiz de Andrade, Heitor Frizotti (in memorian), Marcos Rodrigues da Silva, Edir Soares (in 

memorian), Maria da Conceição dos Santos, Osvaldo José da Silva, Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, 

Phambu Ngumba Balduino, Silvia Regina de Lima Silva, Vilson Caetano de Souza Junior, Edilson Marques da 
Silva, Clovis Cabral, Antonia Aparecida Quintão Irene Dias de Oliveira, Maricel Mena López e Zélia Soares de 

Souza. Ao longo deste texto vamos utilizar a referência Centro ATABAQUE. 
2 Três obras serão fundamentos para compreensão deste período. Freire, P., Hassmann, H., Malumba, E., e Cone, 

J. Teologia Negra – Teologia de La Liberación, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1974; CONE, J. e WILMORE, 

G. Teologia Negra, EP, São Paulo, 1986. ASETT (Org.). Identidade Negra e Religião – Consulta sobre Cultura 

Negra e Teologia na América Latina, CEDI/Edições Liberdade, São Paulo, 1986. 
3Temos elaborações significativas que oportunizaram argumentos históricos, antropológicos, filosóficos, 

teológicos e pastorais. Aqui citamos aqueles que nos possibilitou leituras balizadoras para a elaboração desta 

tese. Cito, DUCAN, Q. Idénticos o diversos-factores de etnia, raza y nación em la construcción Del Pueblo 

latino americano. In; PAGÁN, L.R. e VIDALES, R. editores, La esperanza en El presente de America Latina, 

DEI, Colección Economia-Teologia, San José – Costa Rica, 1983, p 275 – 286; BOFF, L. O caminhar da Igreja 

com os oprimidos, CODECRI, Rio de Janeiro, 1980. _____. Teologia do Cativeiro e da Libertação, VOZES, 
Petrópolis/RJ, 1987. SILVA, A.A. da. A antiga e a nova evangelização vistas pelos afro-americanos, In: 

SUESS, P. (org.) Queimada e Semeadura – da conquista espiritual ao descobrimento de uma nova 

evangelização. VOZES, Petrópolis/RJ, 1988.DUSSEL, E. Caminhos de Libertação Latino-Americana, Tomo I, 

II, III, Edições Paulinas, São Paulo, 1984. 
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O longo período da escravidão e o seu prolongamento nos dias atuais, onde 
ainda perduram muitas de suas características, tenderam sempre a 

desvalorizar, senão mesmo a destruir o negro enquanto pessoa e enquanto 

também portador de determinados padrões de cultura, não conforme aos 
membros modelos do dominador e explorador. Colocados na base da 

pirâmide social, “mãos e pés de seus senhores”, transformados em objetos 

manipulados e forçados a se submeterem a um sistema de produção diverso 

do seu, os escravos não encontraram meios para reproduzir sua estrutura 
econômica africana. Aos poucos, as relações de produção, típicas de seu 

contexto, foram totalmente subvertidas e destruídas. Muito pouco, talvez, 

tenham ficado daquilo que constituía as bases características e tradicionais 
de sua economia africana. E, após a sua pseudolibertação – que ao escravo 

foi outorgada por motivo do novo ordenamento econômico, devendo ele 

entrar, cada vez mais, num sistema concorrencial capitalista e selvagem – 
nada poderá permanecer, com estabilidade, que lembre sobrevivências 

africanas no que se refere à economia. Por conseguinte o “Africano” foi e 

continua sendo destruído, na América, em sua dimensão do “ter”. 4 

 

Como pressupostos, propomos partir da noção de diversidade. Somos diversos. Essa 

verdade fundamental é sempre ameaçada por ações individuais e coletivas de intolerância. 

Somos diversos historicamente, etnicamente, linguisticamente e, da mesma forma, somos 

diversos religiosamente. A diversidade religiosa é profunda. Ela existe entre ateus e 

religiosos, entre formas distintas de religião: cristãos e budistas, islâmicos e religiões 

tradicionais africanas, por exemplo. Entre ramos religiosos com pontos em comum, como 

judeus e muçulmanos, entre expressões internas de uma mesma religião, como católicos 

carismáticos e adeptos da Teologia da Libertação, nas tradições construídas dos valores da 

oralidade como os povos indígenas e afro-americanos e, mesmo entre expressões geográfico-

históricas da mesma fé como católicos espanhóis e católicos norte-americanos.5 

Com um olhar observador global à luz dos pressupostos de Anibal Quijano6 

                                                

4  BAPTISTA, Mauro. Panorama Geral da África nas Américas. In: ASETT, Identidade Negra e Religião. São 

Paulo: CEDI_Edições Liberdade, 1986, p.87-88. 
5  Assim podemos afirmar com as palavras de Mauro Baptista, “Porém, na ordem do “saber” é que a tradição 

africana vai conseguir, a duras penas, se manter. Ela vai sobreviver e persistir no campo do folclore, da música, 

dos ritmos, das danças, da culinária e, sobretudo, dos cultos e ritos religiosos. As formas religiosas africanas e o 

mundo a elas ligado são, por certo, o lugar preferencial da persistência e da sobrevivência do “Africano” na 

América. Os “deuses no exílio” constituem o traço mais típico das ligações do negro da América com África 

ancestral. O culto religioso é o que vai constituir no repositório das lembranças e da lembrança e da memória 

africana, que se transmite de geração em geração. Até mesmo elementos antigos e mais originais, que, hoje, no 

próprio continente africano já se extinguiram ou estão em vias de extinção, perduram em muitos cultos 

afroamericanos.” Cf. BAPTISTA, Mauro. Panorama Geral da Áfricanas Américas, In: ASETT, Identidade Negra 

e Religião. São Paulo: CEDI/Edições Liberdade, 1986, p.88. 
6  QUIJANO, Anibal. Colonialidad do poder, eurocentrismo e América Latina: In: LANDER, Edgardo (Org). A 

colonialidade do saber, eurocentrismo e Ciencias Sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: 

CLACSO, 2005, pp. 227-278. Disponível em: < HTTP://biblioteca-

vitual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/prQuijano.rtf > Acesso em 24 jun 2014. 
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deparamos com novas variáveis a ideia de uma relação hierárquica entre colonizador e 

colonizado, fundamentado na suposta superioridade racial do colonizador. E ainda em Lauri 

E. Wirth com suas reflexões sobre Religião e epistemologias pós-coloniais7, quando afirma a 

evidência de “não se suficiente descrever sistemas religiosos de forma abstrata e a partir de 

epistemologias ou explicar a religião em sociedade colonizadas.”8 Mas indica que a “religião 

é forçada a se reinventar no âmbito do processo colonizador e, por isso, sua crítica, 

compreensão ou explicação não podem se dar desvinculadas das sociedades reais e históricas 

em que a religião é praticada.  

Também na afirmação de Albert Memmi, “Se todo colonial está de imediato na 

condição de colonizador, nem todo colonizador está fatalmente destinado a tornar-se um 

colonialista. E os melhores se recusam a isso9”. A constatação de Memmi entre ser 

colonizador e se afirmar como colonialista é uma relação dialética que envolve o ser e 

conviver do opressor e o oprimido. Baptista, nesse sentido, resume a conceituação numa 

frase: “Tudo o que é negro é mau; o que é branco é bom”. Parece ser esse o elemento 

psicossocial mais difícil para o negro da América Latina, incluindo o Brasil, aí se fundamenta 

o Centro ATABAQUE, no sentido de afirmar a identidade de ser negro ou ainda e, sobretudo 

refletir sobre o “lugar do negro”. 

Nesse sentido, para Memmi existe uma vinculação entre esta noção de hierarquia 

racialmente fundamentada e o controle das mais diversas formas de produção material e 

simbólica nas regiões colonizadas. O autor continua e fará uma ilustração simbólica e material 

que perpassa os tempos seculares, assim diz: “O excesso nessa submissão ao modelo já é 

revelador. A mulher loura, ainda que insípida e comum em seus traços, parece superior a toda 

morena”10. 

No mesmo cenário Memmi faz um diagnóstico das consequências que atingem o ser-

negro escravo colonizado, relata: “Esse entusiasmo pelos valores colonizadores não seria tão 

suspeito, contudo, se não comportasse seu avesso. O colonizado não procura apenas 

enriquecer-se com as virtudes do colonizador”11. 

E acentua Memmi que é a repressão é uma das formas de produção do conhecimento 

dos povos colonizados, com seus universos simbólicos e seus referenciais de sentido. O autor 

                                                

7 WIRTH, Lauri Emílio, Religião e epistemologias pós-coloniais. In: USARSKI, Frank; PASSOS, João Décio, 

Compendio de Ciência da Religião. São Paulo: Paulinas/Paulus, 2014, p. 129-142. 
8 Ibidem, p. 132. 
9 MEMMI, Albert. Retrato do Colonizado precedido do retrato do colonizador. Civilização Brasileira, Rio de 

Janeiro/RJ, 2007, p. 55. 
10 Ibidem, p. 165-164. 
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aponta igualmente, que a destruição de um povo, de identidades e de histórias há uma luta 

pela autoafirmação, “O colonizado se aceita e se afirma, se reivindica com paixão”. Mas 

quem é ele? Certamente não é o homem em geral, portador dos valores universais, comuns a 

todos os homens.12 

Por fim, podemos constatar a imposição parcial da cultura dos dominadores, na 

medida em que isto era necessário ao controle e instrumentalização das culturas locais de 

acordo com a lógica do novo padrão de poder. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

Nosso objetivo é a partir do estudo e reflexões elaborados pelos membros do Centro 

ATABAQUE, facilitar um olhar de aproximação aos passos dados e reler os textos elaborados 

como parte da cultura afro. Pretendemos nos aproximar e sistematizar o que significa este 

exercício de elaboração no campo da teologia latino americana. Tudo acontece desde uma 

prática comunitária, modeladas nas comunidades familiares, nos terreiros, nos santuários, com 

acréscimo de outras contidas nos estudos elaborados nas universidades. Juntaram-se fatores 

que colaboraram para que uma obra fosse elaborada, muitos elementos de uma epistemologia 

afro num tempo cronológico, segunda metade do século XX até a primeira década do século 

XXI. 

Ao ter este ponto de partida não o consideramos como limite, mas enfocaremos um 

amplo território que possibilita momentos de encontro e as produções teóricas significativas13 

advindas daí.  Neste território está o ambiente de reconhecimento das religiões tradicionais 

africanas e, as variedades de práticas religiosas da tradição cristão ocidental que são acima de 

tudo, humanas e marcadas pelas suas diversidades culturais. A aproximação deste estudo 

significa compreender o lugar (ou lugares) no panorama religioso, reconhecendo os “outros” 

menos como competidores, mas sim, verdadeiramente, como companheiros de aventura 

existencial e religiosa. 

No universo da pesquisa das produções e sistematizações aqui focadas, queremos 

                                                                                                                                                   

11 Ibidem, p. 165-164. 
12 Ibidem, p. 173-174. 
13 Serão nossas fontes básicas as seguintes obras: ASETT(org.), Identidade Negra e Religião – Consulta sobre 
Cultura Negra e Teologia na América Latina, CEDI/Edições Liberdade, São Paulo, 1986; 

ATABAQUE/ASETT(Orgs.), Teologia Afro-Americana – II Consulta Ecumênica de Teologia e Culturas Afro-

Americana e Caribenha, PAULUS, São Paulo, 1997; SILVA, A.A. da; SANTOS, S.Q. Teologia Afro-americana 

II – avanços, desafios e perspectivas: III Consulta Ecumênica de Teologia Afro-americana e Caribenha, SILVA, 
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aprofundar como se expressam as linguagens e as formas simbólicas manifestadas e/ou 

camufladas que se apresentam.  Tomaremos para verificar o caráter identitário do Saber, o 

que foi experimentado, vivido e como isso pode ser compreendido. Para tanto, exige-se a 

capacidade de identificar coisas, pessoas, acontecimentos, através da nomeação, descrição e 

interpretação, envolvendo conceitos apropriados e linguagem.  

Atualmente, os estudos sobre religião e religiosidade parecem valorizar os 

fenômenos religiosos de forma diversificada. Há o reconhecimento de que as questões 

religiosas permeiam a vida cotidiana, como a religiosidade popular, sob as várias formas de 

espiritualidade, que fornecem elementos para construção de identidades. Elas compõem as 

memórias coletivas, as experiências místicas e correntes culturais e intelectuais que não se 

restringem ao domínio das igrejas organizadas e institucionais.  

Tendo este reconhecimento como marco referencial, trata-se, portanto, de privilegiar, 

como objeto central desta tese - Elementos epistemológicos para uma Teologia Afro-

americana - diálogo com as discussões teológicas propostas pelo Centro ATABAQUE. 

Pretendemos detectar as correntes de pensamento, movimentos, tendências até então 

considerados marginais à cultura religiosa “oficial”. Desta forma, impõe-se a necessidade de 

ampliar os limites, desmontando preconceitos, revendo cronologias e desenvolvendo análises 

comparativas, numa área de estudos nova e emergente, que busca outros paradigmas.  

Temos consciência que nenhuma tradição religiosa é “total”, nem existe um status de 

favoritismo de religiões. Conhecer o lugar onde estamos e onde os outros estão em relação à 

fé e às crenças leva-nos a desenvolver um sentido de proporção no amplo campo das 

religiões, religiosidades e das experiências religiosas - onde todos devem ser ouvidos e 

respeitados. A diversidade se faz riqueza e deve conduzir à compreensão, respeito, admiração 

e atitudes pacificadoras.  

Há na construção de um novo instrumental de interpretação a partir de histórias 

vividas pelo povo afro na diáspora africana no Brasil, na sua forma particular de ser, saber e 

estar em meio às adversidades milenares, o respeito à diversidade como um dos valores mais 

importantes do exercício da cidadania, isso não se pode esquecer. Só comesse respeito 

absoluto entende-se e supera-se a afirmação de que não existem seitas (pois não existem 

grandes e pequenas religiões), não existe sincretismo (pois não existe uma religião pura de 

influências de outras) e, acima de tudo, não existe para o historiador, o filósofo e o cientista 

da religião uma religião melhor do que outra. Cada experiência religiosa colaborou com uma 

                                                                                                                                                   

A.A. da, Existe Um Pensar Teológico Negro? Centro ATABAQUE de Cultura negra e Teologia, São Paulo/SP, 
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parte do pensamento religioso; cada sistematização das práticas religiosas expressa uma visão 

de um grupo e cada atitude testemunhada teve e tem seu valor específico, exatamente por 

serem e marcarem a diferença. 

Na verdade a reflexão filosófica é radical porque é um movimento de volta do 

pensamento sobre si mesmo para conhecer-se, para indagar como é possível o próprio 

pensamento, um pensar afro americano. Os membros do Centro ATABAQUE apontam que 

somos também seres que agem no mundo, que se relacionam com os outros seres humanos, 

com os animais, as plantas, as coisas, os fatos e acontecimentos, e exprimimos essas relações 

tanto por meio da linguagem, quanto por meio de gestos e ações.14 

A reflexão filosófica também se volta para essas relações que se mantém com a 

realidade circundante, para o que se afirma e para as ações que realizam nessas relações. 

Assim, num primeiro exercício desta reflexão percebe-se uma organização em torno de quatro 

grandes eixos: 

•Eixo econômico – quando da formação colonizadora das Américas nos séculos XV 

e XVI, o centro dominante do capital econômico estava nas mãos dos brancos espanhóis, 

portugueses, holandeses, ingleses e franceses, que através de seus anseios de colonizadores 

exploravam este novo mundo, as Américas. Com o processo escravagista iniciado no século 

XVI, através da exploração da força de trabalho da população africana, em África e na 

diáspora africana, deste modo começa a surgir a prática sistemática de opressão, dominação e 

discriminação do povo negro. O ser negro já não poderá se concebido distante do capital e da 

produção: trata-se de uma força produtiva e lucrativa. Tudo que transcender a esta definição 

será considerado rebelião/revolta/quilombos ou mocambos. Consequentemente, com o passar 

dos tempos, este processo discriminatório sofrerá um afinamento com as transformações 

sociais que perpassam o mundo das Américas.  

A comunidade negra, nos espaços territoriais da diáspora africana, foi marginalizada 

dos poderes de decisão da política, da religião oficial e do sistema econômico do século XV 

ao XIX, e assim emergem novas discriminações. Com o processo capitalista sendo 

introduzido, paulatinamente, o trabalho livre, a realidade de discriminação no econômico será 

                                                                                                                                                   

2004. ATABAQUE/Paulinas, São Paulo/SP, 1998. 
14 Pe. Antonio Aparecido da Silva diz: “A dívida causada pela escravidão, além da sua dimensão ética-moral de 

crime de “lesa humanidade”, constituiu também um irreparável prejuízo ao continente africano. É importante ter 
presente que o mercado de escravos era onde eram selecionados os melhores quadros. Portanto, esta prática 

provocou entre outros danos um enorme desequilíbrio entre os povos e tribos na África. Aqui entre nós, as 

consequências estão, sobretudo no campo da educação, da cultura, da constituição familiar, saúde e sem dúvida 

alguma e de forma acentuada, no campo econômico, social e religioso.” Esta afirmação encontra-se na 
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dada pela seleção dos “capazes” para serem representativos nesta “nova forma de sociedade”. 

A situação o povo negro passa a ser relegado aos lugares mais periféricos da sociedade. Será 

discriminado na sua capacidade de produção, seja a artesanal, intelectual e política. O dado 

discriminatório no sistema econômico faz com que o acesso da comunidade negra ao contexto 

intelectual, religioso e social seja sempre de caráter miserável e periférico. Dentro da lógica 

dos sistemas opressores não haverá espaço geográfico, social, religioso, cultural e econômico 

para o ser negro tomar sua decisão a partir do seu contexto vital no Continente. Por outro 

lado, na ótica do ser negro oprimido, percebe-se o quanto seu sangue e suor fortaleceram a 

sociedade e o mundo econômico do século XX até os dias atuais. 

•Eixo religioso – no campo religioso a discriminação negra pode ser considerada sob 

dois momentos: primeiro, o acontecimento do encontro da prática missionária cristã e as 

religiões tradicionais afros. Naquele momento não houve nenhuma consideração aos valores 

presentes nos cultos e tradições das comunidades negras. Na realidade usaram-se meios 

repressivos e discriminatórios para acabar com a religião negra. Este tipo de prática eclesial e 

catequética teve por resultado uma permanência maciça da comunidade negra nos meios 

religiosos oficiais, mas de forma passiva. Na maioria da população negra afro-brasileira, as 

práticas religiosas negras mantiveram-se de maneira clandestina. Foi com esta característica 

repressiva e discriminadora que levou a pratica catequética da religião oficial a manter-se 

como detentora do domínio no culto. Por outro lado, a segunda consideração, a da reflexão 

teológica que sempre desconsiderou o ser negro como pertença nas suas elaborações 

teológicas.  

Na atualidade, as conclusões dos métodos de leitura que perpassam os textos 

elaborados por um restrito grupo de teólogos da Teologia da Libertação aproximam-se das 

fontes de exploração do povo negro. O Grupo ATABAQUE é o espaço que os métodos e 

instrumentos de análise da Teologia da Libertação estabelecem critérios que permitem 

desvendar este processo de afirmação da identidade e história do povo afro-americano. 

Contudo, podemos perceber a afirmação de outros olhares e perspectivas teológicas e de 

elementos identitários que fazem parte do ser negro e negra na leitura das lutas de resistência 

das comunidades negras latino-americanas e afro-brasileiras. Estes olhares e perspectivas são 

registrados nas categorias de gênero, classe, movimentos sociais, práticas religiosas, 

                                                                                                                                                   

apresentação da obra: JUNIOR, V. C. de S. (Org.). Uma dívida, muitas dívidas: os afro-brasileiros querem 

receber, São Paulo: Centro ATABAQUE- Cultura Negra e Teologia, 1998. 
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religiosidades e pastorais em todo o continente latino-americano. 15 

•Eixo social – é o espaço de maior expressão da população negra em todo o 

continente. O destaque está nas suas históricas práticas de resistência e a prioridade nos 

reconhecimentos de suas tradições culturais, religiosas, ancestralidades e ritos. A comunidade 

negra está localizada nos polos das periferias das médias e grandes cidades. A reflexão 

elaborada por Ferdinand Tönnes quando publicou sua influente obra Gemeinschaft um 

Gesellschaft (1887)16 desenhou linhas semânticas em torno da concepção de “comunidade” 

que prosseguem sendo atualizada nas experiências vividas nos dias atuais, por exemplo, as 

comunidades afro-americanas e afro-brasileiras. Para Tönnies os termos “comunidade” e 

“sociedade” formam uma soma aparente de contrariedade ou antagonismo de significados. 

Todavia, para o Tönnies a Gemeinschaft (a comunidade) “repouse sobre laços de sangue e de 

parentesco, sobre associações com a terra e laços de lugar, de amizade e de sentimentos 

partilhados por crenças comuns”. Nestes redutos territoriais uma população negra é 

reconhecida nas comunidades autóctones que revelam ações históricas de resistência a todos 

os processos de discriminação que sofrem cotidianamente. No contraste está a Gesllschaft 

onde ocorre a construção de relações artificiais de um agregado de seres humanos. Tönnies 

destaque que são relações baseadas em “cada um por si e estão isolados, e há uma condição 

de tensão contra todos os outros”17. 

Na verdade, ser negro socialmente é não possuir garantias para o livre exercício de 

suas práticas. Há que sempre se adaptar aos preceitos estabelecidos por uma ideologia branca 

capitalista que as considera como massa produtiva e reprodutiva. Ora, diante de tais 

mediações discriminatórias, a comunidade negra sente pouca alternativa além das de 

aglutinações em pequenos redutos ou comunidades, também denominados de quilombos, 

palanques, mocambos, guetos negros, para manter assim os sinais de resistência aos novos 

processos de discriminação.  

Diante do exposto, esta tese tem como ponto de partida uma única questão: Existe 

um pensar Teológico Negro?  Como afirmam os membros do Centro ATABAQUE na obra 

assim intitulada, em 1998, e que tem norteado os debates nesta virada de século XX para o 

                                                

15 Na II Consulta Ecumênica de Teologia e Culturas Afro-Americana e Caribenha (São Paulo, de 06 a 12 de 

novembro de 1994), estão estes “olhares e perspectivas” como fundamentos para as Oficinas temáticas: - 

teologia negra feminista latino-americana; - negritude, projetos políticos e nova ordem mundial; - Teologia da 

Libertação, fé e práticas afro-religiosas; - O ecumenismo das comunidades de fé negras; - Bíblia e comunidades 
negras; - vivência litúrgica.  
16 TÖNNIES, F. Gemeinschaft und Gesellschaft. 8. ed. Leipzig, H, Buske, 1935. versão inglesa traduzida e 

editada por Charles Loomis, Community and Association. New York: Harper, 1935. 
17 Ibidem, tradução inglesa, p. 64. 
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século XXI. Mais que levantar dúvida é motivo para que se constatem as referências atuais da 

reflexão teológica tendo como ponto de partida a Comunidade Negra18. A história da 

construção de uma teologia afro ou negra tem sua base de elaboração e publicação a partir das 

quatro décadas finais do século XX.  

A reflexão teológica contextualizada nas vivências e práticas afro tem recebido 

variados conceitos, assim denominada: Teologia Negra, nos Estados Unidos19; Teologia 

Inculturada, em algumas regiões africanas; Teologia Negra da Libertação e Teologia em 

Contexto, em outras regiões da África20; Teologia afro-americana, na América Latina e no 

Caribe a Teologia Antilhana.21 

O Grupo Atabaque tem acompanhado e participado do processo de produção da 

Teologia Negra, nas duas últimas décadas do século XX e na primeira década do século XXI. 

Os membros efetivos do ATABAQUE foram e são importantes na sistematização das práticas 

e conteúdos vividos pelas comunidades afro-brasileiras e afro-americanas. Com olhares nos 

espectros das ciências sociais, humanas, educação, filosofia e da teologia, há a ampla leitura 

de realidades significativas e representativas de experiências singulares e coletivas do ser e 

viver do povo negro.  As publicações elaboradas pelos membros do grupo, sempre 

priorizaram os aspectos atuais da comunidade afro, buscando assim, elaborar as linhas 

temáticas que deem visibilidade a Teologia Afro-americana.  

A reflexão teológica do Centro ATABAQUE a partir da realidade afro-americana e 

caribenha impõe exigências às pessoas que se dispõem realizar esta tarefa. Na verdade, são 

exigências de duas ordens: - na ordem pessoal e na ordem comunitária.  

Em nível pessoal é imprescindível que o próprio indivíduo se reconheça construtor e 

                                                

18 Este texto escrevo celebrando a morte e ressurreição do nosso ancestral Pe. Antonio Aparecido da Silva – o 

Pe. Toninho.  O livro “Existe um pensar teológico negro? Onde Pe. Toninho foi organizador desta obra 

construída no seio do Grupo ATABAQUE – Teologia e Cultura Negra. Veja, Existe um pensar teológico negro?/ 
Antônio Aparecido da Silva (Org.) – São Paulo: Paulinas, 1998. (Coleção Atabaque).  
19 James H. Cone, assim expressa sua compreensão sobre o fazer teologia negra, na América do Norte:[...] 

Comenzaré mi exposicións dando uma deficición de libertad, historia y esperanza. 

Examinarédespuéslasconsecuenciasteológicas que de ahí se deducen.[...] VV.AA. Teologia Negra-teologia de La 

liberacion, EdicionesSígueme-Salamanca, 1974, p. 63 
20 Na África, desde os tempos do Concílio Vaticano II, Vicente Mulago e outros, já então, refletiam em 

“Teologia Negra e culturas”. Já na década de 70, James Cone mostrou que era não só legítimo, mas necessário e 

oportuno refletir na teologia em chave de negritude ou vice-versa. Nas últimas duas décadas do século passado, 

tanto na África como na diáspora, está sendo reconhecida a legitimidades e a necessidade da Teologia Negra. 
21 O teólogo Armando Lampe, Suriname, afirmar duas diferenças que ocorre na formulação da Teologia 

Antilhana: “[...] a teologia antilhana da libertação se define como uma teologia de protesto contra a opressão 

especifica do povo negro. E, veremos depois, a segunda diferença está no fato da teologia antilhana ser uma 
teologia cultural que bebe da tradição afro-americana como uma de suas bases.” LAMPE, Armando. Entre a 

religiosidade popular e a resistência popular não há contradição, ASETT (org.) In: Identidade negra e religião – 

Consulta sobre cultura negra e teologia na América Latina. São Paulo: CEDI/Edições Liberdade, 1986, p.195-

201. 
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ator da sua própria história. Em termos de negritude, isto significa assumir - se como negro e 

negra. No nível comunitário, a exigência é para assumir as tradições, os mitos, as práticas 

celebrativas com suas particularidades e similaridades. Assumir é ter o reconhecimento dos 

embates da vida cotidiana, na pobreza e nas práticas de exclusão.  

Tanto em nível pessoal quanto comunitário, a exigência primeira é o respeito para 

com a fé do povo negro. Uma fé caracterizada por dimensões de universalidade e 

ecumenicidade que concorrem para uma prática de dimensões abertas ao outro na sua total 

integralidade. Visto que o pensamento teológico afro-americano não é uma reflexão isolada, é 

preciso relacioná-lo constantemente com as demais reflexões teológicas que emergem do 

contexto latino-americano e caribenho.  

Na elaboração desse pensamento teológico afro surge como um tema presente da 

Teologia da Libertação, ou seja, a explicação do contexto a partir de uma realidade que se 

quer teologizar. Aqui está o lócus (lugar) em que o Centro ATABAQUE tem sua efetiva 

participação. Igualmente, em termos sinalizar as realidades, os contextos, e os fatos nos quais 

a Comunidade Negra está inserida e/ou se faz presente. Há também aspectos relativos, de 

modo geral, ao desenvolvimento da consciência crítica e um sentimento de autoestima a 

serem considerados no estudo da africanidade, enquanto pensar teológico e formação de 

identidade. Abarcando esses pontos, o povo negro está realizando movimentos que confirmam 

as intenções de garantir suas identidades próprias e a continuidade de suas tradições culturais 

e religiosas.  

Dentro da Comunidade Negra acontece a formulação de propostas e concepções 

sociopolíticas específicas que, ao mesmo tempo, estão abertas à contribuição dos demais 

grupos e povos latinos e caribenhos como parte da partilha nas lutas da construção de ação 

afirmativa. Há junto aos grupos da Comunidade Negra, igualmente marcante,  o desmonte das 

ideologias de dominação, entre elas, a do “embranquecimento”. Este é um dos principais 

temas que leva a teologia afro-americana a refletir e propor elementos teológicos, assim como 

sistematizar as ações que são vividas por todo o continente latino-americano e caribenho.  

Assim, o campo social torna-se espaço privilegiado para a reflexão teológica. As 

categorias abstratas são substituídas por novas formulações decorrentes da práxis, da atitude 

de resistência e da busca operante de libertação. O velho estatuto teológico reduzido à 

dogmática já não se mostra mais suficiente diante de uma prática de fé em que o mais 

importante não é a gramática teológica, mas a realidade vivida como experiência do 

Transcendente nas suas variadas imagens e representações.  

Outro aspecto e característica que marca a identidade do Centro ATABAQUE é 



17 

 

 

priorizar nos seus textos a abertura à reflexão teológica afro-americana. Os temas referentes à 

teologia afro-americana não são abstratos, mas emergem da realidade vivida e experimentada. 

Esta realidade envolve como principais pontos de convergência a corporalidade afro, 

tradições religiosas afro, religiões tradicionais afro, religiosidade afro, ancestralidade, 

costumes, ritos e a luta pela terra e na terra na diáspora africana. Partindo desse pressuposto, o 

Centro ATABAQUE apresenta temas que são teologicamente pertinentes:  

• Pessoa e autoestima nas comunidades afro-americanas;  

• Formação da consciência crítica afro;  

• Identidade negra e suas raízes culturais, sociais e religiosas de África a diáspora 

africana; 

• Solidariedade e companheirismo diante da vida cotidiana e no sofrimento; 

• Energia vital e respeito pela vida, expressos na identidade matriarcal e no respeito 

aos antepassados;  

• Espiritualidade, mística e alegria comunitária;  

• Ancestralidade, ritos e costumes; 

• Harmonia com a natureza, a terra e os ecossistemas; 

• Gênero e Africanidades; 

• Corpo, música e ritmo.  

A esses temas, acrescenta-se também a prática das religiosidades afro, que são 

expressas pelas comunidades negras nas festas religiosas populares, dos terreiros, santerias, 

das congadas e festas cristãs. Ressalta-se assim a importância na reflexão teológica e na sua 

sistematização, desde o contexto afro-americano ao caribenho. Percebe-se que todas as 

práticas espirituais citadas estão relacionadas ao casamento da vida cotidiana com as tradições 

ancestrais. A criatividade teológica encontrará nestas manifestações – religiosas, simbólicas, 

mitológicas e litúrgicas elementos de inter-relação com o Transcendente. Para os afro-

americanos e caribenhos é forte que o Transcendente da vida é um Ser comunitário. Na base 

desta compreensão comunitária estão elementos presentes nas famílias afro que revelam o 

reconhecimento dos laços de consanguinidade. São igualmente fortes os laços de 

envolvimento e pertencimento na formação e na vivência comunitária.  

Na família, núcleo primeiro, há o manifesto da tradição, da vinculação estreita, assim 

como também são feitas as reverências aos ancestrais e antepassados, que realimentam toda a 

família afro, no cotidiano da vida, fortalecendo os vínculos.  

Assim, os caminhos da teologia afro-americana e caribenha mais do que indicar um 

itinerário teológico tem o compromisso de refletir, enfatizar e chamar a atenção de todos 
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quantos se deixam sensibilizar pela luta do povo negro.  Não se trata de novidade teológica, 

mas de um aprofundamento calcado numa realidade singular, e que pretende revelar o 

testemunho, o compromisso e a solidariedade da comunidade negra em vista da mudança da 

realidade em que vivem no continente latino-americano. 

1.2 METODOLOGIA 

Neste momento, algumas considerações de ordem metodológica vão sendo 

abordadas brevemente. Há que se considerar que o objetivo é apresentar possibilidades de um 

caminho epistemológico afro a partir das reflexões e produção elaboradas nas duas últimas 

décadas do século XX e na primeira década do século XXI pelos membros do Grupo 

Atabaque, tendo a prática e a vivência da fé afro americana e caribenha como fundamento do 

processo de experimentar e celebrar as manifestações de suas crenças.  

Neste contexto pretendemos ter presente as experiências vividas pelas comunidades 

afro, respeitando seus modos e jeitos de ser e viver com intensidade as manifestações de sua 

fé e as ritualidade praticadas. Assim como reler os textos elaborados pelos membros do Grupo 

Atabaque que aceitou o desafio de refletir e sistematizar a partir das vivências das 

comunidades afro no Brasil, com um olhar para a América Latina. Também dialogar e 

sistematizar quais as possibilidades e fundamentos, a partir dos instrumentais teóricos das 

ciências da religião, que possibilitem indicar caminhos percorridos na diversidade cultural, a 

afirmação de uma epistemologia afro-americana, respeitando sua alteridade e identidade. 

Como bases epistemológicas para construir uma Teologia Negra tem-se que partir de 

alguns temas de referência, que emergem da realidade vivida e experimentada pelo povo 

negro. Pode-se elaborar questões e temáticas que são na atualidade “desafios” no processo de 

construção desta proposta teológica afro americana. Assim, propõe-se: 

1. Ponto de observação do teólogo negro. Seguimos a reflexão de Boff22 quando 

afirma: “Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Qual é o ponto hoje mais imperativo a 

partir do qual temos a vista mais certeira da realidade? Para a América Latina esse ponto é 

constituído atualmente pelo lugar dos pobres23. Por lugar dos pobres entende-se a causa dos 

pobres, sua existência sacrificada, sua luta, seus interesses por vida, trabalho, dignidade e 

prazer. Os pobres compõem as grandes maiorias; as questões que eles suscitam afetam a todos 

                                                

22  BOFF, Leonardo. Do lugar do pobre. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1984. p. 9 -1. 
23 “pobres” – na América Latina e, em particular, no Brasil entre os mais pobres estão os negros conforme os 

dados indicadores de renda, saúde e educação (IBGE, PNAD, PNUD e outros correlatos). 
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os homens; ninguém pode ficar indiferente, face ao grito do oprimido por pão e libertação. 

Assumir o lugar do pobre representa o primeiro gesto de solidariedade. Assumir o lugar dele 

implica um esforço de ver a realidade a partir de sua ótica. Então fica claro como a realidade 

deve ser transformada, pois ela é demasiadamente iníqua para a maioria dos homens; ela os 

empobrece e marginaliza. (...) Assumir o lugar do pobre nos faz descobrir a força, a 

resistência e a dignidade das lutas dos pobres. Eles não são apenas carentes, são agentes de 

sua própria vida e subsistência, produtores de sua dignidade e libertação.” 

2. Quando ao teólogo e a teóloga afro é colocado o desafio de elaborar conteúdos 

epistemológicos, teológicos e pastorais rumo a uma Teologia Afro, pressupõem-se a 

superação consciente e de um método sobre alguns pontos. Entre eles, destacam-se: - a 

negação material e simbólica do negro; - a inculturação ideológica do “habitus” moral 

dominante; - o preconceito de superioridade branca versus inferioridade negra; - e, a negação 

da história negra. 

3. O teólogo e a teóloga afro devem propor um instrumental teológico capaz de: - 

partir do reconhecimento histórico do povo negro; - desmascarar as ideologias racistas; - 

romper com o preconceito de inferioridade; - fortalecer a nova consciência de povo, e de povo 

de Deus; - e, apresentar fundamentos da passagem da indignação ética à ação transformadora 

e libertadora evangélica. 

4.Tomar como ponto fundamental o anúncio profético e sacerdotal que o Pe. 

Toninho (Antônio Aparecido da Silva), presbítero idealizador do grupo Atabaque, possibilitou 

ao Atabaque se direcionar. Ele anunciou e acreditou qual deveria ser o marco de como se 

pode iniciar um estudo, debate e sistematização de considerações pontuais para refletir e 

propor uma Teologia Afro. São seus dizeres: “Jamais encontramos um babalorixá ou uma 

yalorixá – sacerdote e sacerdotisa, respectivamente, dos cultos nagô, afirmando que “fora 

das suas religiões não há salvação”, como fizeram setores cristãos pela disputa religiosa” 

(Pe. Antonio Aparecido, 1998:49). Ainda para o autor o olhar teológico e teologal deve 

romper as fronteiras da eclesialidade do catolicismo institucional. 

5.  A questão inicial para uma chave teológica vai exigir o enegrecimento da 

teologia, ou seja, que ela se constitua a partir das situações concretas vividas na comunidade 

negra – urbana e rural. As atitudes de discriminação, preconceito e racismo, devem ser 

divorciadas da ótica branco-opressiva e observar uma nova cosmovisão com o olhar da gente 

negra. 

6. Só quem é negro e negra sabe o que é ser e viver na realidade afro-brasileira e 

latino-americana. Esta questão vai exigir a superação das “representatividades”. São atitudes 
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bastante frequentes onde as instâncias se colocam como legítimas representantes do povo. O 

enegrecimento da teologia dependerá também do enegrecimento do teólogo. 

7. Contribuir na elaboração de uma hermenêutica cristológica, que tem na 

comunidade negra o ambiente cultural e religioso, que ressalta a dimensão histórica de Jesus e 

a importância do reino de Deus. A hermenêutica bíblica latino-americana, foca a teologia do 

Reino de Deus e a um só tempo o Cristo da fé e o Jesus da história. Elaborar a Teologia afro 

americana é dar o significado para o povo negro da figura quenótica de Jesus, até as suas 

últimas consequências. Assim como, ressaltar o Cristo da fé que é Aquele que Deus/Pai 

ressuscitou e colocou no posto mais elevado que possa existir, constituindo o Senhor do 

universo e da história (Fl. 2,9-11)24 

8. A questão da identidade negra e teologia colocam à reflexão teológica algumas 

tarefas tais como: - valorizar e afirmar a memória histórica como “sementes do Verbo”, seja a 

nível da produção hermenêutica, como instrumento de incentivo as lutas atuais de libertação; - 

colocar em relevo a dimensão étnico-moral através de um referencial ético que permita um 

novo quadro de valores; - instaurar um novo diálogo religioso e ecumênico, a questão negra 

exigirá a superação da concepção e prática ecumênica eurocêntrica, caracterizada pela sua 

formalidade e tolerância. Acrescenta-se a essas tarefas as palavras do Pe. Toninho, que levam 

a uma proposta de agenda à reflexão e sistematização teológica afro: “(...) a partir da fé e da 

releitura histórica dos Agentes de Pastoral Negros, abre novas perspectivas ao afirmar que a 

Boa - Nova foi sendo vivida, na luta e no holocausto, pelos negros nas senzalas e nos seus 

cultos malditos. A população negra captou o centro da evangelização e fez dela a sua única 

posse: caminhar junto ao Quilombo-Páscoa, o reino da fraternidade.”25 

9. Experimentar e legitimar uma eclesiologia que assuma repensar a missão de ser 

Igreja a partir da ótica do negro. Este jeito de ser e viver como e na Igreja são as mais 

expressivas igrejas dos pobres. Pobres nas suas arquiteturas (terreiros, roças, barracões), 

lugares modestos, possuem uma hierarquia de serviços e não uma hierarquia marcada pelo 

poder; no respeito e diálogo inter-religioso deve acontecer como referencial indispensável 

para reconhecer esta nova percepção eclesial. Correlato, também deverá acontecer uma maior 

abertura do espaço litúrgico, onde a convivência ecumênica e, sobretudo uma maior 

percepção da religiosidade popular enquanto fonte genuína de inculturação. 

10. A espiritualidade é um espaço/ambiente privilegiado a sua revisão dos textos e da 

forma que foram apresentados os modelos de santidade e testemunho. Urge repensar e relatar 

                                                

24 Ver Op. Cit., Pe. Antonio Aparecido da Silva: 208-218:1988). 
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os valores místicos e testemunhos evangélicos a partir dos exemplos vividos por mulheres e 

homens, no cotidiano de suas comunidades. 

11.  A Teologia Afro com o pé no Social e nas Ações Afirmativas- deve ser um tema 

prioritário para as ciências sociais, econômicas e de planejamento. Mas, que deve ser presença 

nas reflexões e enunciados da fé. É oportuno e necessário falar das bases bíblicas e teológicas 

das Ações Afirmativas (p.ex. Dt. 15,12; Mt. 5; Lc. 6 ). E o ensinamento do magistério da 

Igreja, no campo social aponta para a prática evangélica e eclesial fundado no “bem-comum” 

e no reconhecimento da “dignidade humana”.  

Como conclusão, pode-se dizer que “os caminhos da Teologia Negra começam a ser 

abertos, e mostram variedade e profundidade. Evidentemente, quem está demasiado 

acostumado às proposições da teologia convencional, poderá ter alguma dificuldade diante de 

um novo modo de reflexão teológica. A teologia afro-americana passa pela variedade não só 

das tradições africanas presentes em nosso continente, mas também pela diversidade de 

gênero e de geração. Não é suficiente falar de teologia afro-americana. Para ser coerente, é 

preciso destacar na teologia afro-americana, a teologia da mulher negra. 

Os caminhos da teologia Negra, vão além do que indicar um itinerário teológico, há 

que se enfatizar e chamar a atenção de todos quantos se deixam sensibilizar pelos aspectos 

referenciais da causa afro-americana. Não se trata, portanto, de novidade teológica, mas de 

uma reflexão calcada numa realidade singular, e que quer levar todos ao compromisso e à 

solidariedade em vista da mudança da realidade em que vive a população negra neste 

continente afro-latino e caribenho. 

O ser negro tem hoje, a partir do seu reconhecimento valorativo, consequências 

bastante transformadoras. O resultado vem sendo a recuperação da sua própria identidade 

psicológica, história identidade na construção da cidadania. Com isto, gera-se uma rebeldia 

contra os processos de dominação que, até então, o ameaçaram e o submeteram à escravidão 

de si mesmos, ocultando suas formas de libertação. 

Percebe-se que o estado de estigmatização, considerando o negro como ser inferior, 

está dentro da estratégia de se manter a história do negro como um sujeito subalterno e 

responsabilizado pelos erros e equívocos ocorridos ao longo da história dos povos africanos 

na diáspora latino americana, isto é, que as forças oprimidas jamais se reconheçam 

construtoras da história, mas vivam sob o domínio de grupos de capazes. Isto resulta de uma 

doutrinação reiterada de que compete ao negro ser paciente com seu estado de 

                                                                                                                                                   

25 Ver Op. Cit. FRIGIOTTI, H., pg. 95: 1998. 
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subdesenvolvido e discriminado. 

Nos caminhos percorridos na diversidade cultural, a afirmação de uma epistemologia 

afro-americana é a questão mais comum a partir da qual partem muitas das atuais exposições 

básicas da epistemologia, que poderia definir-se, nesse sentido, como o estudo da justificação 

da crença ou opinião. Neste cenário surgem questões que procuram uma resposta com base 

epistemológica, por exemplo:  

Quais as crenças que são justificadas ou fundamentadas e quais não o são? Qual a 

diferença entre conhecer verdadeiramente e ter uma mera crença ou opinião verdadeira? Qual 

a relação entre crer e conhecer? Porque pensamos ou cremos sem 

algo/mistério/fenômeno/mito/sinal/símbolo? Seriam algumas das perguntas centrais para 

construção de uma epistemologia afro.  

A busca de um progressivo crescimento e da compreensão do próprio conhecimento 

constitui um objetivo constante de qualquer filósofo ou mesmo das ciências da religião, o que 

requer uma capacidade de distinguir as crenças verdadeiras das falsas. Isso exige a 

formulação de um critério para averiguar os fundamentos que, de fato, constituem uma 

justificação dessas crenças. A busca da verdade assenta na busca da justificação. E essa 

preocupação está presente na reflexão epistemológica desde o pensamento clássico até aos 

nossos dias. 

O caminho que pretendemos ensejar deseja abrir, sobre a reflexão epistemológica, 

uma possibilidade de interpretação a partir e sob a ótica de momentos vividos por outras 

tradições de crenças e saberes àquilo, que o movimento do pensamento eurocêntrico 

estabeleceu como instrumento balizador de interpretação dos atos e atitudes dos seres 

humanos em forma globalizada, durante o século XIX e XX.  

Sabe-se que em nenhum período da história houve uma única religião em todo o 

mundo, como também nunca foram dominantes as atitudes de tolerância no passado da 

história das religiões. A associação entre Estado e Igreja na história da América Latina é uma 

dessas formas de intolerância, não deixando, por isso mesmo, uma boa lembrança às 

populações afro. A imposição de uma fé como oficial e a consequente exclusão das outras 

(inclusive com perseguições declaradas) deixou seu rastro perverso no passado. 

 No presente, muitos conflitos continuam sendo alimentados a partir de convicções 

ou sob a justificativa de crença, como vemos nos discursos e posturas de exclusão, em alguns 

territórios desta América Latina. Portanto, da leitura dos dispositivos constitucionais-legais, 

fica claro que a Carta Magna dos países e outros documentos legais asseguram a liberdade de 

culto e estabelecem que nenhuma pessoa possa ser discriminada por motivo de qualquer 
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natureza, ai incluído o de religião. Preserva-se, assim, o direito subjetivo de consciência, tanto 

para professar quanto para não professar nenhum credo religioso. Complementarmente, a lei 

assegura o respeito e tolerância à diversidade cultural-religiosa do país, sendo vedadas nas 

escolas quaisquer formas de proselitismo. A execução destes princípios de tolerância e 

respeito à diversidade não é fácil, ainda mais em uma sociedade como a brasileira, em que 

intolerâncias e desrespeitos às diversidades culturais são frequentes. A questão religiosa é 

uma das mais delicadas no que se refere a tais diversidades.  

Como compreendemos a prática da diversidade? Há a diversidade e ela se manifesta 

na originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os grupos e as sociedades 

que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a 

diversidade cultural é, para o gênero humano, tão necessária como a diversidade biológica 

para a natureza. Nota-se assim a sua extrema importância, como uma das fontes do 

desenvolvimento, entendido não somente em termos de crescimento econômico, mas também 

como meio de acesso a uma existência intelectual, afetiva, moral e espiritual satisfatória e 

integradora. 

Nos estudos e reflexões constatam que são vários e diferenciados os caminhos na 

busca, que a Humanidade vem construindo através dos séculos pela ciência, filosofia, religião 

e pelas artes. As sociedades e, no seu âmbito, os grupos sociais e as pessoas, tem diferentes 

concepções sobre a vida e o mundo. Em cada um desses percursos - ciência, filosofia, religião 

-, há as muitas e diferentes respostas. 

Toma-se pelas religiões, que, fazem parte da cultura humana. Elas estão presentes em 

todos os povos, em todas as épocas históricas. Nesse sentido, todas têm algo em comum: a 

busca de uma relação com o mundo metafísico. O tema das origens e causas das religiões foi 

analisado por diferentes estudiosos e pensadores: Strauss, Feuerbach, Marx, Nietzsche, 

Freud, Weber e Durkhein, entre outros. No final do século XIX e nas duas primeiras décadas 

do XX, as grandes linhas mestras das abordagens psicológicas, sociológicas e antropológicas 

dos estudos da religião tinham sido articuladas. Na atualidade, no século XXI está colocado o 

grande desafio de compreender o Ensino Religioso como uma área de conhecimento 

interdisciplinar, tanto na execução curricular quanto na avaliação.   

Neste estudo queremos adotar a perspectiva da diversidade religiosa, tendo as 

práticas vividas pelas comunidades afro, de modo articulado com outras dimensões de 

cidadania. Considerando que o ensino das tradições religiosas, permeiam o estudo de 

diversidades, assim também os exercícios de alteridade, com toda a legitimidade e respeito às 

verdades epistemológicas estão subjacentes na história dos povos latino-americanos. 
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Na verdade, tem-se que partir com questões e hipóteses que nos motivam a percorrer 

este caminho do Grupo ATABAQUE e suas produções teóricas. 

1.Ponto de observação e instrumento para sistematizar a reflexão do teólogo 

negro. Uma afirmação do senso comum chama a atenção para esta problematização: Todo 

ponto de vista é a vista de um ponto. Esta tese pretende observar nos textos de alguns 

membros do Grupo ATABAQUE, na busca de perceber qual é o ponto hoje mais imperativo a 

partir do qual temos a vista mais certeira da realidade do povo afro. Quando este olhar amplia-

se para a América Latina esse ponto tem um lugar e identidade comum – são os pobres e 

negros. Assumir o lugar do pobre representa o primeiro gesto de solidariedade. Assumir o 

lugar dele implica um esforço de ver a realidade a partir de sua ótica. Assumir o lugar do 

pobre nos faz descobrir a força, a resistência e a dignidade das lutas dos pobres. A história 

enquanto expressão da continuidade será o lugar teológico.  

A história do povo afro americano e caribenho é o precioso lugar do desvelamento de 

Deus. Esta realidade tem exigido uma profunda sintonia com o cotidiano das comunidades. 

Urge a emergência de um método capaz de fazer perceber a densidade de Deus presente na 

vivencia da comunidade afro. Esta nova reflexão teológica afrolibertadora busca no método 

da Teologia da Libertação sua base teórica. O Grupo ATABAQUE tem como ideário ser um 

espaço de afirmação e sistematização dessa prática e pensamentos advindos dela.  

2. A questão da identidade negra, a teologia afroamericana e o uso do método 

da Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação ao refletir com uma metodologia 

própria em temas muito concretos centrados na pobreza e na opressão das populações, 

colaborou também para o despertar de novas realidades e iniciativas teológicas. A reflexão 

teológica afro emerge neste contexto e, é chamada a propor enunciados para temas teológicos 

como: - valorizar e afirmar a memória histórica como “sementes do Verbo”, seja ao nível da 

produção hermenêutica, como instrumento de incentivo as lutas atuais de libertação; - colocar 

em relevo a dimensão étnico-moral através de um referencial ético que permita um novo 

quadro de valores; - instaurar um novo diálogo religioso e ecumênico, a questão negra exigirá 

a superação da concepção e prática ecumênica eurocêntrica, caracterizada pela sua 

formalidade e tolerância. 

No Grupo ATABAQUE, na elaboração do pensamento teológico afro-americano está 

presente a preocupação de fundo a Teologia da Libertação, ou seja, a explicitação do 

contexto, da realidade que se quer teologizar. As categorias abstratas são substituídas por 

novas formulações decorrentes da práxis, da atitude de resistência e da busca operante de 

libertação. O estatuto teológico reduzido a dogmática já não se mostra mais suficiente diante 
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de uma pratica de fé em que o mais importante não é a gramática teológica, mas a realidade 

vivida como experiência da revelação. 

3. Na pratica da cidadania o encontro com a alteridade afro americana. A 

diversidade é exigente e sugere a capacidade de diálogo, compreensão da motivação e da 

busca de um mínimo de consenso para que o diverso não se torne canal de extinção de forças, 

mas fator de enriquecimento e fortalecimento de um projeto maior. A diversidade deveria 

levar o movimento negro a preservar as instancias de identidade, potencializar as 

aproximações e ensejar mecanismos que facilitem a resolução de situações de conflito. 

A população afro-americana tem um objeto de ação que visa à construção da 

cidadania plena da qual os negros foram alijados. Essa construção assume caminhos variados: 

religião, economia, educação, cultura. São bandeiras comuns aos negros católicos, 

evangélicos, de matriz africana, etc. Elas podem levar todos para a mesma mesa de diálogo. 

Contudo existem prioridades. Os grupos podem priorizar esta ou aquela bandeira. Elas levam 

a alianças e caminhos comuns. A democracia significa esta liberdade de escolha que leva a 

metodologias diferentes. Não existe caminho único. E a identidade perpassa também a 

dimensão epistemológica. 

Vamos partir da história de um povo afro-americano e de sua experiência de fé 

libertadora. Optamos por uma pesquisa que deve acontecer com a leitura dos textos da 

bibliografia básica. A partir deste enunciado pretendemos chegar a um diagnóstico preliminar 

da situação que as populações negras conviveram e convivem nas diversas realidades da 

América Latina. Elaborar a partir, destes diagnósticos e proposições, elementos 

epistemológicos que facilitem uma olhar de marco teórico sobre as realidades que demarcam 

a identidade, as práticas interculturais e os processos de organização realizados por este povo 

negro no contexto de seus territórios. Como buscamos os fundamentos teóricos? A base de 

investigação está nos autores que tem a Teologia da Libertação como instrumento de análise e 

interpretação possível, desde uma ótica do ser-negro-cristão nas comunidades eclesiais.  

1.3 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

A tentativa é apreender o objeto de análise, neste caso o Centro ATABAQUE com 

sua proposta de um pensamento afro e teológico no jeito de pensar, elaborar, publicar e 

contribuir para uma Teologia Afro- americana e afro-brasileira. Este trabalho foi dividido em 

quatro partes. 

No Capítulo I - Os movimentos sociais afro e a pastoral afro americana nas últimas 
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três décadas. O objetivo é afirmar uma história a ser contada e retratada. Perceber a 

experimentar o Centro ATABAQUE através de seus membros e suas reflexões como foi 

sistematizada toda uma reflexão que projetou um caminho para uma Teologia negra afro-

brasileira e afro americana de libertação. 

No Capítulo II – Esta proposta do projeto de pesquisa considerando as produções dos 

membros do Centro ATABAQUE, com ênfase nos temas e nas atividades que são discutidos e 

sistematizados. Tendo como questão motivadora: existe um pensar teológico negro? 

No Capitulo III – propõe-se um mergulho no Ser Negro com as elaborações dos 

membros do Centro ATABAQUE a partir da religiosidade e de uma teologia afro americana. 

Com abordagens sobre as novas práticas e novas exigências de leituras teológicas afro, as 

realidades sócio-políticas e culturais. De outro, temas que são pertinentes como: o tema da 

diversidade, a experiência religiosa, a reconciliação, o homem novo, solidariedade, 

comunidade negra, comunismo popular, ecumenismo popular e catolicidade. 

No Capitulo IV – somos convidados a nos diálogos e interface teológicos afros, 

reconhecer a importância do instrumental da Teologia da Libertação e os caminhos 

epistemológicos que possibilitam o caminho de uma Teologia Afro Latino Americana. 

Nas considerações finais por meio de um breve excurso daquilo que foi proposto e 

realizado, analisaremos o desenvolvimento e o sentido e da valorização contemporânea do 

projeto que o Centro ATABAQUE tem o legado para continuar sua interlocução com as 

práticas e reflexões das comunidades afro americanas. 

Antes, porém, de adentrar nesta empreitada, é importante que façamos a leitura 

sobreas palavras do Pe. Toninho, que explicita e permite explicar uma razão fundamental para 

justificar esse trabalho. São elas: 

 

O caminho percorrido pelas comunidades negras nestes anos produziu 
reflexões que expressam profundas sensibilidades teológicas. A realidade 

das comunidades, analisadas pelas diversas ciências, não poderia deixar de 

ser contemplada também a luz da fé. Nem poderia ser diferente, uma vez que 
a comunidade negra se caracteriza pela sua profunda dimensão religiosa e 

pela sua prática de fé. O resultado desta reflexão à luz da fé constitui o que 

cada vez mais se firma como Teologia Afro americana. Uma reflexão 
teológica que emerge da vivência da comunidade. Portanto trata-se, antes de 

tudo, de uma leitura atenta capaz de perceber a presença de Deus na dura 

história do povo negro (SILVA, 1997, p.72). 

 

Pois bem, vamos as “razões fundamentais” desta reflexão. 
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2 OS MOVIMENTOS SOCIAIS AFRO E A PASTORAL AFRO AMERICANA NAS 

DÉCADAS DE 80 E 90 E NA PRIMEIRA DÉCADA DO SÉCULO XXI 

 A história do negro afro-brasileiro é marcada pelo símbolo vital da resistência negra 

que está em toda a América Latina, como acontecimento da comunidade negra organizada. 

Quando acontece a espoliação sofrida pelo negro africano “caçado” como animal nas terras 

africanas, não encontramos sinais de aceitação pacífica da perseguição efetuada pelo branco 

conquistador e violador dos direitos de autodeterminação. 

 Neste contexto de violência e de práticas desumanas, o negro é um atuante 

permanente pela luta e na resistência em busca da liberdade. Como exemplo temos a 

memorização das tradições dos antepassados, nas palavras de aconselhamento dos maiores e, 

em tantos outros espaços simbólicos presentes no cotidiano deste povo. 

 Nas terras brasileiras os sofrimentos são sem tréguas para aqueles que conseguiram 

sobreviver. A bibliografia existente encontra analise do quanto se estima ter atingido tais 

experiências de sofrimentos vividas pelos negros escravos26.  

Mattoso (1992) descreve o cotidiano do escravo, 

 

Para o escravo, obedecer é, pois, aprender os rudimentos do português e os 
da prática cristã. Porém, o que importa acima de tudo é aprender a trabalhar 

bem. E isto significa submeter-se à disciplina do grupo. Nas fazendas, por 
exemplo, assim como o padre substitui o senhor em suas funções educativa e 

religiosa, o feitor o representa na organização do trabalho e é a política. O 

senhor distante pode preservar desta maneira sua imagem de pai severo, mas 
justo, bom e mediador. Nos cafezais e canaviais, o escravo fará parte de uma 

equipe de 12 a 15 homens ou mulheres. Se for considerado jeitoso num 

serviço que exija maior aprendizado, trabalhará com um escravo antigo. O 

engenho de açúcar e suas máquinas reclamam diversos especialistas. Na 
cidade e no campo, é preciso formar pedreiros, carpinteiros, marceneiros ou 

barbeiros. Com frequência, os ofícios mais especializados são reservados a 

escravos crioulos; por vezes, também, o africano chega já formado por seu 
clã ou sua tribo, pois nas aldeias africanas havia muitos artesões.27 

 

Um público que gerou interesse especial são as crianças. Mattoso relata que  

 

As crianças destinadas a um oficio são feitas aprendizes de adultos, desde a 

                                                

26 ANTONIL, Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas, texte de l’édition originale de 1771, 
traduction française. Paris, 1968.BENCI, Jorge S.J. Economia cristã dos senhores no governo dos escravos. 

(livro brasileiro de 1700), Editoral Grijalbo, São Paulo, 1977. NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo, Editora 

Vozes,Petrópolis ., 1977. 
27 MATTOSO, Katia M. de Queirós. Ser Escravo no Brasil.São Paulo: Editora Brasiliense,1982. p. 116. 
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idade dos 8 ano, sob a vigilância do feitor ou do próprio senhor, que 

decidirão se o negro é capaz de “pegar jetio” necessário. Na cidade, os 

senhores tem o maior interesse em alugar os serviços de escravos 
capacitados, e costumam também colocar jovens negros nas oficinas de 

mestres, frequentemente escravos alforriados que se tornarão novos mestres-

instrutores temporários do aprendiz. Os escravos domésticos escapam à 

vigilância dos cabos-de-turma e feitores, mas estão sob o olhar exigente da 
dona de casa: a menor veleidade de insubordinação é punida com o envio do 

escravo aos trabalhos da lavoura, considerados mais penosos. Quando o 

senhor não é proprietário de terras, pode vender o escravo indócil aos 
fazendeiros de café ou aos comissários das minas longínquas.28 

 

 No ciclo do açúcar vivendo entre o canavial e o engenho, na senzala ou na casa 

grande, o negro sabe encontrar mecanismos para resistir aos sofrimentos causados por um 

sistema que tinha único objetivo: obter ganhos imediatos e fáceis, utilizando uma mão-de-

obra barata. 

 Florestan Fernandes ao analisar a presença do povo negro enquanto classe social, 

logo após o processo de libertação, afirma: 

 

A desagregação do regime escravocrata é senhorial operou-se, no Brasil, 
sem que se cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo de 
assistência e garantias os protegessem na transição para o sistema de 

trabalho livre. Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela 

manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou outra 

qualquer instituição assumissem encargos especiais, que tivessem por 
objetivos prepará-los para o novo regime de organização da vida e do 

trabalho. O liberto viu-se convertido, sumária e abruptamente, em senhor de 

si mesmo, tornando-se responsável por sua pessoa e por seus dependentes, 
embora não dispusesse de meios materiais e morais para realizar essa proeza 

nos quadros de uma economia competitiva29 

 

 Naquele momento da história é quando o negro começa a construir uma nova 

caminhada junto à Igreja e à sociedade. Ausente de todos os espaços legítimos ao cidadão, a 

ele coube viver a sua religiosidade católica, que lhe foi ensinada na casa-grande ou na 

irmandade/confraria. 

 O senhor, que tem a necessidade de se fazer compreender para dar suas ordens ao 

escravo, organizar lhe os trabalhos e os dias, deseja também que ele compreenda os 

rudimentos da religião católica e aprenda a rezar. A sociedade escravista conta com o apoio 

                                                

28 Idem. 
29 FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 

1978. p. 15. vol. I. 
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da Igreja para ensinar a seus trabalhadores as virtudes da paciência e da humildade, a 

resignação e a submissão à ordem estabelecida.  

 O catolicismo brasileiro é uma religião de obrigações formalistas, autoritária, na qual 

o patriarca da família cumpre a função de um chefe religioso. Na fazenda, o padre capelão, se 

é residente, lhe é totalmente subordinado e perde contato por completo com seu bispo. 

Confia-lhe a educação dos filhos do senhor, ele diz missa, ouve confissões, celebra batismos, 

casamentos e enterros. Nada o prepara a praticar e a pregar a religião libertadora; bem ao 

contrário todos os seus gestos religiosos são mais frequentemente ditados pelo signo da 

penitencia e do temor.30 

 Por outro lado, suas tradições religiosas com os ancestrais e orixás serão motivos de 

manter a segurança e certeza de que novos dias poderiam acontecer. Nesse contexto pós-

abolição negro teve poucas alternativas, opções e critérios de integração ao novo modelo 

social adotado. Deste modo: 

 Onde a produção se mantinha em níveis baixos, os quadros da ordem tradicionalista 

mantinham-se intocáveis: como os antigos libertos, os escravos tinham de optar, na quase 

totalidade, entre a re-absorção no sistema de produção, em condições substancialmente 

análogas às anteriores, e a degradação de sua situação econômica, incorporando à massa de 

desocupados e de semi-ocupados da economia de subsistência do lugar ou de outra região. 

Onde a produção atingia níveis altos, refletindo-se no padrão de crescimento econômico e de 

organização do trabalho, existiam reais possibilidades de criar um autêntico mercado de 

trabalho: aí, os escravos tinham de concorrer com os chamados trabalhadores nacionais, que 

constituíam um verdadeiro exército de reserva (mantido fora de atividades produtivas em 

regiões prósperas, em virtude da degradação do trabalho-escravo) e, principalmente, com 

frequência constituída de trabalhadores mais afeitos ao novo regime de trabalho e às suas 

implicações econômicas ou sociais.31 

 Nos anos 30, do século XX, encontra o negro com outra capacidade de enfrentar o 

jogo da sociedade, que neste momento vive uma profunda crise sócio-política e econômica. 

Conforme afirma Florestan Fernandes, será a participação do negro na luta de resgate e defesa 

dos seus direitos que pode ser chamado de segunda abolição: 

 

Arrogando-se a solução de problemas ignorados ou descurados pelas elites 
no poder, o negro e o mulato chamaram a si tarefas históricas: de 

                                                

30 MATTOSO, Katia M. de Queirós. Ser Escravo no Brasil. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982. p. 114.  
31 Idem, p. 7. 
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desencadear no Brasil a modernização do sistema de relações raciais; e de 

provar, praticamente, que os homens precisam identificar-se de forma 

íntegra e consciente, com os valores que encarnam a ordem legal escolhida.32 

 

 Como símbolo deste momento na história há o surgimento de uma imprensa 

brasileira vigorosa e agressiva, que procura retratar os traços da comunidade negra dentro 

daquilo que está sendo a marca das ideais de resistência: o grupo Clarim da Alvorada, a 

Frente Negra Brasileira, o Clube Negro da Cultura, o Clarim, a Legião Negra Brasileira, e 

tantos outros espaços de debates e produções realizados pelos líderes negros neste período que 

perpassa 1927 e 1937.33 

 No seguimento de luta que marca a identidade do povo negro brasileiro, encontra-se 

a prova mais dura e que permanece até nossos dias: a luta contra a democracia racial ou a 

ideologia do embranquecimento34. Nesse sentido, Luciana Jaccoud afirma que 

 

O racismo nasce no Brasil associado à escravidão, mas é principalmente 
após a abolição que ele se estrutura como discurso, com base nas teses de 

inferioridade biológica dos negros, e se difunde no país como matriz para a 
interpretação do desenvolvimento nacional. As teorias racistas, então 

largamente difundidas na sociedade brasileira, e o projeto de branqueamento 

vigoraram até os anos 30 do século XX, quando foram substituídos pela 
chamada ideologia da democracia racial.35 

 

 O processo de luta e resistência teve seu início quando se dava o os primeiros passos 

do movimento abolicionista, por meio de debates sobre a mestiçagem racial e que 

desembocará no século XIX com um forte motivo de justificar a imigração do branco 

europeu. O motivo para chegar às terras da América Latina se justificava oficialmente pela 

implementação do trabalho industrial. Na verdade sabe-se que esse motivo apenas camuflava 

aquele que de fato era real: o nosso legado de um país colonial e marcado pela presença de 

                                                

32 FERNANDES, Florestan, Integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: Ed. Ática, 1978. p. 8-9. 

v. II. 
33 Ibidem, p. 87ss. 
34 Ver SKIDMORE, Thomas. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Paz e Terra, Rio 

de Janeiro: 1976; AZEVEDO, Célia. Onda negra, medo branco o negro no imaginário das elites Século XIX. Paz 

e Terra, Rio de Janeiro, 1987; CONRARD, Robert. Os últimos anos da escravatura no Brasil – 1850-1888. 

Civilizações Brasileira, Rio de Janeiro 1975; HASENBALG, Carlos Alfredo. Discriminação e desigualdades 
raciais no Brasil. Edições Graal, Rio de Janeiro, 1979. 
35 JACCOUD, Luciana. Racismo e República: O debate sobre o branqueamento e a discriminação Racial. Cap. 2. 

In: THEODORO, Mário (Org.). As políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil 120 anos após a 

abolição. Brasília: IPEA, nov 2008. 



31 

 

 

um número expressivo de escravos negros gerando um fenômeno de pessimismo e descrença 

nas forças produtivas e detentoras dos meios de produção. 

 No processo de embranquecimento encontramos os efeitos que são causados pelo 

sistema econômico baseado no uso e abuso do dinheiro. Esse é, sem dúvida um dos elementos 

propulsores da prática de exclusão do negro se ascender – enquanto negro. Como podemos 

contatar nas palavras de Hasenbalg: 

 

Se o ideal de branqueamento transformou-se na sanção ideológica do 
contínuo de cor desenvolvido durante a escravidão, o mito da democracia 

racial brasileira é indubitavelmente o símbolo integrador mais poderoso 

criado para desmobilizar os negros e legitimar as desigualdades raciais 
vigentes desde o fim do escravismo.36 

 

 Também, como consequência da implementação desta ideologia do 

embranquecimento ou do mito da democracia racial está a proliferação de uma falsa imagem 

de impotencialidade que marcaria a identidade do povo negro, como. Hasenbalg afirma, 

 

[...] deve-se ressaltar que a ideologia racial no Brasil, além de inibir a 
articulação de demandas autônomas dos negros, não é neutra com relação a 

outras áreas de conflito social. Dada a elevada correlação entre posição de 
classe e afiliação racial, a imagem de harmonia racial e o mito de uma 

democracia racial desempenham uma função igualmente importante no 

encobrimento do potencial de conflito de classes e de polarização objetiva de 
classes. A identificação dos não-brancos com um grupo racial tolerado é 

menos angustiante que o sentimento de pertencer aos segmentos 

subordinados da estrutura de classes.37 

 

 Esse ponto marca uma trajetória comum do povo negro brasileiro onde há algumas 

questões da realidade vivida, pela comunidade negra e aqui são consideradas, na experiência 

vivida pelos membros do Centro ATABAQUE – teologia e cultura negra38. 

 Os fundamentos que favorecem a legitimidade para refletir, elaborar, debater e 

publicar referentes aos membros do Centro Atabaque estão campo civil dos Congressos Afro-

                                                

36 HASENBALG, C. A. Discriminações e desigualdades raciais no Brasil. São Paulo: Edições Graal, 1979. p. 

241. 
37 Ibidem, p. 246. 
38 O Centro ATABAQUE – teologia e cultura negra se constituiu num ambiente de partilha de conhecimentos 

sobre a temática afro-brasileira e afroamericana. Mas o que mais marca a trajetória de seus membros é ter criado 
um espaço de reflexão e sistematização com o objetivo para impulsionar pessoas negras e brancas, mulheres e 

homens, de igrejas cristãs e de religiões afro-brasileiras, se fortaleceram nestes dois movimentos organizados – 

no espaço social e eclesial. Desde 1990, no ambientes cedidos na Igreja da Nossa Senhora da Achiropta, no 

Bairro do Bexiga, na região central da capital São Paulo/SP.  
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latino-americanos, realizados desde os anos 70 em diferentes países. Como também na 

realidade eclesial, estão nas vivências das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e da “Igreja 

dos Pobres”39, assumida em Medellín (1968) e reafirmada em Puebla (1979)40. E, na produção 

teológica da Teologia da Libertação, que propõem a promoção de uma verdadeira mudança 

nas práticas pastorais, eclesiais e também nos documentos do magistério, considerando a 

participação efetiva da população afro-americana com o respeito a fé cristã e ainda nas 

tradições religiosas afro com sinais e práticas ecumênicas sensíveis a essa causa. 

 O Centro ATABAQUE nasce com uma resposta a solicitações no espaço social e 

eclesial, que surgem das organizações representativas, das pastorais sociais católicas e dos 

movimentos ecumênicos cristãos nos anos 80, do século XX. Neste período da história ocorre 

o crescimento de novas práticas pastorais significativas para todo o conjunto eclesial. Como 

marcos deste processo estão às decisões pastorais encaminhadas na Segunda Conferência 

Geral do Episcopado Latino-Americano41, realizadas em Medellín em 1968. Outro ponto foi a 

libertação42, tema gerador e conteúdo de referência nos textos publicados neste período. À luz 

desse espírito, o povo ligado às pastorais, mais comprometidas com temas das pastorais 

sociais, bíblicas e moral passa a fazer uma nova experiência da fé e as pastorais focam a partir 

de uma práxis concreta de libertação, o homem e a mulher latino-americana43. 

 No seguimento histórico até a III Conferência de Puebla44 será a aplicação de uma 

ação eclesial católica de serviço e comunhão ao povo de Deus. Ou ainda, será o compromisso 

assumido de elaborar a identidade eclesial católica do princípio de comunhão e participação45. 

E, como passo a se alcançar nos próximos anos, busca-se a pratica da inculturação46. 

                                                

39 O teólogo Leonardo Boff afirma que “E toda a Igreja, particularmente na América Latina e na vida religiosa, o 

problema da pobreza se tornou, nos últimos anos, uma questão fundamental. Fala-se da Igreja dos pobres, feita 

pelos pobres e para os pobres. [...] O pobre não se questiona acerca da pobreza. Não pensa em ficar mais pobre. 

Seu problema é sair da pobreza; reconquistar sua dignidade aviltada; conseguir um desafogo que lhe permita 
viver mais humanamente, sem a preocupação diuturna da sobrevivência. Só os ricos sequestionam acerca da 

pobreza e da riqueza.” In. BOFF, Leonardo, Teologia do Cativeiro e da Libertação, Petrópolis, Editora Vozes, 

1987, p. 231. 
40  Doc. de Medellín, Petrópolis, Vozes,1968. e Doc. Puebla, Petrópolis, Vozes, 1979. 
41  Assembleia do Episcopado realizada na cidade de Medellín (Colômbia) de 26 de agosto a 6 de setembro de 

1968, tendo com tema – A Igreja na atual transformação da América Latina à luz do Concílio. 
42 Ver GUTIÉRREZ, G., Teologia de la Liberación, Perspectivas, Lima, 1971; SCANNONE, J. C.Teología de 

La liberación y práxis popular, Ediciones Sígueme – Salamanca, 1976. 
43 Cf. LIBANIO, J.B., Experiência de Deus no pobre – experiência espiritual fundante da Teologia da 

Libertação, In: Teologia da Libertação, Coleção Fé e Realidade, Ed. Loyola, São Paulo, 1987, p. 103-116. 
44  III Conferência Geral do Episcopado Latino-americano com o tema A Evangelização no presente e no futuro 

da América Latina, realizado no mês de janeiro de 1979, na cidade de Puebla, México. 
45 ANTONIAZZI, A.Comunhão e participação – Como Puebla usa suas palavras-chave. Revista Atualização, 10, 

p. 265-277.1979. 
46  Cf. AZEVEDO, M. C., CEBs e Inculturação na Evangelização na Evangelização, In: Comunidades Eclesiais 

de Base e Inculturação da Fé, Coleção Fé e Realidade, n. 19, Ed. Loyola, São Paulo, 1986, p. 255-377; Ver, 
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 Na pastoral da Igreja Católica no Brasil acontece uma experiência muito significativa 

que foi impulsionar uma articulação, para que a comunidade afro-brasileira aconteça numa 

experiência respeitada no contexto da reflexão eclesial47.  

 Dentre os acontecimentos importantes para a formação das lideranças e militância 

negra nos últimos tempos no Brasil e na América Latina, destacam-se os Congressos de 

Cultura Negra, Os Movimentos Negros, Grupo União e Consciência Negra, os Agentes de 

Pastoral Negros-APNs e, os Encontros de Pastoral Afro-americana. Estas são iniciativas que 

fazem parte da história recente do movimento afro-americano e afro-brasileiro. Serão as 

referencias para que o Centro ATABAQUE. Destas experiências nascem elementos objetivos 

e experiências plausíveis para elaborar os debates, encontros temáticos e a produção de textos 

significativos para subsidiar a formação e a capacitação das lideranças negras dos 

movimentos populares, dos agentes de pastoral, das lideranças das comunidades de fé (igrejas 

cristãs, evangélicas, religiões tradicionais africanas) e dos militantes sociais atentos a este 

novo momento da história do Movimento Negro. 

 O Centro ATABAQUE é fruto de uma conjunto de ações, movimentos, encontros e 

congressos que marcam um processo histórico produzindo conteúdos temáticos profundos. 

Esta produção é resultado de muitas práticas e reflexões teóricas que colabora na produção 

dos membros do referido Centro. 

2.1 OS CONGRESSOS DE CULTURA NEGRA DAS AMÉRICAS 

 A iniciativa de organizar os Congressos de Cultura Negra da Américas surgiu da 

preocupação de vários profissionais: historiadores, sociólogos, antropólogos, artistas, 

escritores, teólogos e cientistas da religião em atuarem conjuntamente. O objetivo foi fazer 

um exame multidisciplinar da problemática continental sobre a realidade social e cultural dos 

afro-americanos48. A realização dos Congressos ocorre e são motivados por linhas temáticas 

que surgem das variadas realidades da América Latina e Caribe. 

 O primeiro Congresso sobre Cultura Negra das Américas ocorreu em Cali, na 

Colômbia, na década de 70 – no período de 24 a 28 de agosto de 1977. Esse congresso foi 

                                                                                                                                                   

Inculturação, In. CLAR, A formação: um desafio para os religiosos da América Latina, CRB, Rio de Janeiro, 
1987, p. 124-132. 
47 Este será nosso objeto de aprofundamento, nesta dissertação. Daremos destaque a duas experiências que 

consideramos sinônimos de uma práxis libertadora: o Grupo União e Consciência Negra – GRUCON e os 

Agentes de Pastoral Negros – APNs. 
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convocado e respaldado pela Fundação Colombiana de Investigadores Folclóricos49. O 

objetivo foi promover uma reflexão feita por afro-americanos, e sobre estes com a finalidade 

de superar entraves e barreiras políticas, culturais, econômicas e religiosas, impostas pelos 

colonizadores e ainda mantidas. O tema do Congresso foi a realidade social e cultural dos 

afro-americanos. Os participantes do Congresso foram divididos em quatro grupos de 

trabalho. O primeiro grupo tratou das questões políticas, religiosas, estéticas e morais. O 

segundo grupo se ateve às questões das estruturas socioeconômicas. O terceiro grupo ficou 

com a análise das artes e tecnologia. Enquanto o quarto grupo refletiu as questões pertinentes 

à Etnia e Mestiçagem. 

 O primeiro grupo de trabalho encarregado das questões políticas, religiosas, estéticas 

e morais, concluiu que são várias as formas religiosas praticadas pelos negros, especialmente 

aquelas provenientes da África. Teve importância capital como fator de coesão das 

comunidades negras, e de resistência diante das imposições dos colonizadores50. Esse mesmo 

grupo enfatizou que nos vários países da América Latina e Caribe se reconhece o negro, 

constitucionalmente, tendo seus plenos direitos de cidadão, porém na prática se lhe impõem 

formas discriminadoras, tanto do ponto de vista econômico, político, quanto religiosos e 

cultural, que acabam por negar, de fato, tais direitos. O fato histórico é que as práticas de 

discriminação são feitas de tal modo, e introjetados, já desde a infância, que aparecem como 

algo natural dentro do sistema social. 

 Os congressistas apontaram que seria necessário criar uma identidade forte entre os 

negros para a superação dos vários tipos de discriminação e marginalização deles no 

continente e fora dele. Propuseram atuar nos seguintes passos: - Valorizar sua própria cultura; 

- Intensificar suas lutas; - Unificar seu pensamento político.  

 O grupo de trabalho observou também que o sistema educativo em cada um de 

nossos países, é na verdade, um fator de alienação geral, e de discriminação da criança e do 

jovem negro. Para mudar tais práticas do sistema de ensino, faz-se necessário organizar um 

movimento que inicie um processo de desalienação desde a infância, e que exija uma 

educação secundária e universitária baseadas na igualdade. 

 O segundo grupo ao deter-se nas questões relativas às estruturas socioeconômicas 

constatou que a partir da abolição, intensifica-se o problema entre raça e classe. A passagem 

                                                                                                                                                   

48 Cf. Atas Del Primer Congresso de La Cultura Negra de las Americas. Cuadernos Negros Americanos 1, Quito,  

p. 19. 1989. 
49 Idem, p. 1. 
50 Cf. Cuadernos Negros Americanos 1. p. 27. 
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para a vida republicana relegou o negro na condição de inferioridade social e econômica, em 

todo o continente. De modo geral, na prática, a população de origem africana continua em 

situação de dependência e paternalismo. Portanto, é necessário criar uma solidariedade 

universal de luta pela libertação integral dos povos negros da América Latina e do Caribe. 

Entretanto, insistem os congressistas, [...] é bom não esquecer que a libertação do povo negro 

tem que partir fundamentalmente de seu próprio esforço, sem desprezar as forças que vem de 

outros pontos51. 

  O grupo que tratou das Artes e Tecnologias, depois de vários pontos refletidos, 

concluiu que 

 

[...] quase toda a música popular americana, está basicamente construída 
sobre pilares africanos (...). O negro introduziu novas formas artísticas, 

técnicas e uma nova concepção filosófica da música. Há que ressaltar a 
presença negra nas artes em geral, e em particular, na dança, pintura, 

escultura, arquitetura, linguagem, literatura e artesanais. Não se pode deixar 

de admitir também que a tradição cultural dos escravos, trazida da África 
tenha um elevado grau de domínio tecnológico nas atividades minerais, na 

agricultura, na caça, na pesca e nos meios de transportes52. 

 

 O quarto grupo encarregado das questões da Etnia e Mestiçagem, Casta e Classes, 

observou que quando uma pessoa é qualificada como negro, ou quando ele se sente negro, 

emerge uma identidade étnica, que constitui o fundamento de uma etnia negra. 

 Nos diversos países, afirmaram os congressistas, por todos os meios tentam diminuir 

a população negra, inclusive utilizando a mestiçagem como artifício. A mestiçagem é algo 

interessante e bem quista desde que seja resultado da deliberação das pessoas. Não é o caso de 

reportar aqui toda a Ata do Congresso, mas nos parece de fundamental importância recordar 

as duas recomendações aprovadas pelos congressistas:  

 Primeira – a denúncia de que [...] a maioria dos textos de história, sociologia, 

economia e política dos países americanos omite, mutila e deforma a participação autêntica do 

negro no desenvolvimento dos distintos países dos quais é parte fundamental53 

 Segunda – a constatação de que[...] a história do negro na América não pode seguir se 

difundido, escrevendo e interiorizando-se simplesmente a partir das crônicas da 

                                                

51 Cuadernos Negros Americanos 1, p. 31 
52 Idem, p. 34 
53 Cuadernos Negros Americanos 1, p. 41 
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escravidão54.Além do substancial conteúdo, o primeiro Congresso de Cultura Negra foi 

importante por tratar-se de um acontecimento realmente histórico. 

 Com o tema a Identidade Cultural do Negro nas Américas, o segundo Congresso de 

Cultura Negra das Américas foi realizado na cidade do Panamá, de 12 a 21 de março de 1980. 

O tema do Congresso foi: Identidade Cultural do Negro nas Américas. O evento reuniu mais 

de trezentos delegados, provenientes da América, África e Europa. Foram debatidos no 

Congresso quatro subtemas de questões relacionadas com a comunidade negra: 1. 

Identificação social na Estrutura de Classe; 2. A Identidade Cultural do Negro na Educação 

Formal e Informal; 3. Pluralismo Cultural e Unidade Nacional; 4. As Perspectivas do Negro 

no futuro das Américas. 

 A propósito do primeiro subtema, identificação racial na estrutura de classe, 

observou-se que [...] historicamente o papel tradicional do negro nas Américas tem sido o de 

prover mão de obra para sistemas de produção alheios, caracterizando assim, uma situação 

objetiva de classe55.  

 A identificação do negro na estrutura de classe é, portanto, parte de um fenômeno 

dinâmico, de um processo histórico. As diferenças culturais e fenotípicas dos povos negros 

foram usadas para cerceá-los dentro deste papel e manter a sua condição de inferioridade 

dentro do sistema socioeconômico. A situação do negro, em qualquer momento dado da 

histórica, reflete tanto as circunstâncias externas e a configuração dos elementos que as 

constituem, como as relações internas e os grupos de interesse que compõem. 

 O grupo que tratou do segundo subtema analisando as questões sobre A identidade 

cultural do negro na educação formal e informal, ressaltou o papel criativo dos negros nas 

Américas ao utilizarem formas educativas, religiosas, artísticas e folclóricas africanas como 

um elemento de coesão das comunidades negras. Desta forma, a população afro-americana 

afirma que seus valores culturais, influem nos padrões culturais impostos pelos colonizadores. 

 O terceiro subtema sobre o pluralismo cultural os congressistas percebem a o 

amadorismo das investigações disponíveis sobre o assunto. Foi imperiosa a necessidade de 

revelar o processo cultural, econômico, social e político oriundo da concepção afro. 

 Sobre as perspectivas do negro no futuro das Américas que foi o quarto subtema 

estudado, houve um consenso de que tais perspectivas dependem da unidade de ação nas lutas 

dos grupos e organizações negras, superando os entraves internos que esgotam e enfraquecem 

                                                

54 Idem, p.41 
55 Cf. Atas Del Segundo Congresso de La Cultura Negra de las Americas. Cuadernos Negros Americanos 1, p. 

57. 
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os movimentos. Com um tema desafiador a Diáspora Africana: Consciência política e cultura 

balizou o terceiro Congresso de Cultura Negra das Américas foi realizado em São Paulo, entre 

os dias 22 a 27 de agosto de 1982. O tema central foi - Diáspora africana – consciência 

política e cultura56. O clima democrático que reinou nas sessões do congresso foi considerado 

fundamental para tratar as questões de modo responsável e também um sinal marcante da 

vitalidade nacional e internacional dos Movimentos Negros. O Congresso teve um 

encaminhamento bastante prático. Inicialmente foram tratadas algumas propostas e 

recomendações como, por exemplo: A solidariedade com o povo da Namíbia: Solidariedade 

com o ANC – Congresso Nacional Africano, com Nelson Mandela e com a luta contra 

Apartheid; Repúdio ao GAP – Grupo de Assessoria e Participação do Governo do Estado de 

São Paulo na sua proposta de esterilização das mulheres afro-brasileiras, e outras questões 

mais57 

 Dentre os temas tratados, teve maior relevância a questão Cultural das Afro-

Américas. Sobre este assunto foi ressaltado o papel das religiões africanas na preservação, no 

desenvolvimento da identidade espiritual e social, e na sobrevivência física dos afro-

americanos. Foram ressaltados também a arte e a criatividade negras contemporâneas, bem 

como, a situação atual da cultura africana na diáspora.  A reflexão sobre a questão cultural 

afro-americana terminou indicando três pontos: 

 1. A urgência de se formular um projeto pedagógico, através do qual a participação 

da cultura negra da diáspora seja tão relevante na construção da identidade negra, quando tem 

sido a cultura dominante na fragmentação e negação da identidade social do negro na 

diáspora. 

 2. Resgatar a visão de mundo subjacente a estas manifestações culturais, tendo 

presente a atualização das experiências de resistência negra. 

 3. Articular uma ação política que tome a dimensão cultural como ponto de partida. 

 Para concretizar tais objetivos foram sugeridos alguns passos, assim discriminados: 

 

A criação de centros afro-americano;A criação de produtos culturais 
alternativos, que se incorporem às formas de manifestações religiosas e 

culturais já existentes; Criar uma revista internacional que sirva para 
informar o caminho de luta dos negros na diáspora; Realizar a proposta 

surgida no segundo Congresso, no sentido de concretizar o projeto sobre 

história da diáspora africana no novo mundo. Constituir um comitê de 

                                                

56 Cf. Atas Del Tercer Congresso de Cultura Negra de las Américas, In. Cuadernos Negros Americanos 1, Quito, 

1982, p. 81-120. 
57 Ibidem, p. 85. 
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cultura e educação, formado por investigadores, professores e especialistas 

de várias áreas com o objetivo de formular um projeto-político-pedagógico 

capaz de resgatar a identidade do homem negro nas Américas58. 

 

 A questão dos Movimentos sócio-políticos foi debatida no Congresso, indicando 

algumas áreas, onde a reflexão e a ação se fazem necessárias, como por exemplo: a 

marginalização socioeconômica e cultural, os menores abandonados, a política partidária, a 

questão agrária, o desemprego, a situação da mulher, a violência policial, o extermínio do 

negro59. 

 Foram discutidas também nesse mesmo Congresso, quatro outras questões: 

- Um projeto de organização internacional dos negros; 

- A criação de uma associação internacional de negros; 

- As relações África Afro América Latina; 

- A presença da Mulher Negra. 

 A propósito deste último tema as mulheres presentes no Congresso, assim se 

manifestaram:  

 

[...] Nós mulheres negras, em particular, somos o melhor exemplo de 
separação pessoal, forma de caráter e integridade moral, apesar de viver em 
sociedades completamente hostis, que nos exploram como força de trabalho, 

como sexo e como raça. É, portanto, momento de se reconhecer nossos 

méritos, já que a tendência das minorias no poder, nas sociedades 
dominadas, é de nos ignorar ou de não nos prestar a devida atenção. É hora 

de reconhecer o papel fundamental que desempenhamos na transmissão dos 

valores da cultura de nossos antepassados, bem como nossa participação 

decisiva na acumulação de riquezas das novas sociedades americanas. 
Damo-nos conta de que a luta da mulher negra africana, caribenha e latino-

americana, é parte da luta por uma nova ordem social e pela destruição de 

todas as formas de privilégios econômicos que têm origem nas 
discriminações racial, sexual, intelectual e de classe. Nossa luta, portanto, 

tem por objetivo a destruição total da dominação exercida pelos povos 

imperialistas sobre os povos colonizados60. 

 

 Ao retomar os registros e avaliar os resultados, pode-se dizer que os Congressos de 

Cultura Negra sinalizaram uma fase importante do movimento afro-americano. Ao mesmo 

tempo em que representaram a mobilização dos movimentos negros em cada país, também, 

                                                

58 Cuadernos Negros Americanos 1, p. 94-99 
59 Idem, p. 100-101. 
60 Ibidem, p. 111-112. 
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foi fator de animação destes movimentos. Representaram ainda, o crescimento da consciência 

negra em nível continental. 

2.2 O MOVIMENTO NEGRO BRASILEIRO: EXPERIÊNCIAS SIGNIFICATIVAS NO 

CONTEXTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO. 

 O Brasil é um referencial importante para o Movimento Afro-americano. Isso devido 

a dois aspectos: o grande número da população negra concentrada no Brasil e as múltiplas 

organizações que tem por finalidade priorizar as questões relativas à causa negra, são as 

razões dessa importância. 

 O Movimento Negro no Brasil, por certo, não é homogêneo. É, na verdade, um 

conglomerado de muitas práticas e posições, tendo em comum o combate ao racismo e a luta 

pela plena participação da população negra na sociedade. Há que se chamar a atenção para 

três experiências significativas na fase mais recente (1970 a 1985 período do surgimento e 

reconhecimento público) - do Movimento Negro Brasileiro. São eles, Movimento Negro 

Unificado – MNU, Grupo de União e Consciência Negra – GRUCON e os Agentes de 

Pastoral Negros. 

 O Movimento Negro Unificado – MNU surgiu no contexto do final dos anos 70, do 

século XX. É reconhecido como um marco histórico de luta por uma consciência negra 

nacional na década de 70. Quando do seu surgimento a situação geral era de violência policial 

contra a população empobrecida. Tinha-se intensificado e estava generalizada nas periferias 

das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, como também, em outras grandes cidades. É 

indispensável dizer que em tal situação os mais atingidos eram os negros responsabilizados de 

antemão pelos assaltos a bancos, pelos roubos a indivíduos, e por todo tipo de práticas 

marginais, neste contexto sócio histórico e econômico. Prevaleciam os dizeres: Ser negro é ser 

suspeito até que se prove o contrário.  

 A intensa perseguição policial incidindo sobre as crianças e jovens negros fizeram 

com que os sentimentos de revolta da população negra aflorassem. Mais de três mil pessoas se 

organizaram em ato público nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo na tarde do dia 

07 de julho de 1978. Esta manifestação de protesto contra a violência e a discriminação racial 

deu origem a uma prática mais orgânica assumida, o que originou o Movimento Negro 

Unificado. 

 Uma das bandeiras do MNU no final da década de 70 foi fazer do dia 20 de 

novembro a data do assassinato de Zumbi, líder do Quilombo de Palmares – o dia Nacional da 
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Consciência Negra e de luta contra a discriminação racial. Esta ação surtiu efeito e teve como 

consequência a mobilização da população negra em direção à retomada da consciência de ser 

negro no Brasil. 

 O Movimento Negro Unificado tem como público os negros universitários e aqueles 

ligados aos movimentos estudantis. Isto mostra ao mesmo tempo o seu alcance e os seus 

limites. Não foi uma prática de penetração popular, na fase inicial. Entretanto, com a ajuda 

das ciências sociais e políticas os militantes do MNU procuraram estabelecer uma leitura 

dialética das relações de classes e aprofundar a reflexão sobre os mecanismos de exploração e 

violência que pesam sobre a mulher negra e o homem negro. Apesar do seu caráter acadêmico 

o MNU reuniu na década de 70 e o inicio da década de 80 muitos adeptos, chegando mesmo a 

ser a expressão maior do movimento negro brasileiro naquele período. 

 Outro grupo de igual importância foi o Grupo de União e Consciência Negra – 

GRUCON, teve como principio estar vinculado diretamente com a preparação à Conferencia 

de Puebla61. De fato, é através de uma necessidade, que era exigida à Igreja do Brasil, em 

apresentar uma análise sobre a situação vivida pelos afro-brasileiros, que um grupo de 

estudiosos (sociólogos, antropólogos, teólogos, pastoralistas, e agentes de pastoral) se reuniu 

na cidade de São Paulo/SP62. Neste clima de troca dos conteúdos adquiridos por meio de 

observações extraídas dos mais diversos ângulos científicos, que esse grupo chegou a seguinte 

conclusão: 

a) o importante não era olhar o negro, enquanto individuo que pratica um culto não 

católico. 

b) nem era tão importante já buscar métodos para trazer esse individuo à Igreja; 

c) o importante era olhar a realidade global do negro brasileiro, enquanto grupo 

social, política, econômica e religiosamente; 

d) importa também, conhecer os antecedentes históricos das atuais realidades. [...]63 

 Diante dessas conclusões, os participantes dão por terminada uma primeira etapa da 

tarefa a eles proposta, que na verdade era o início de um novo e longo processo. Percebendo o 

grau de dificuldade que o tema e a realidade se impõem, o Grupo União e Consciência Negra 

escolheu dar passos que o identificasse com a realidade do negro. Pelo caráter do Grupo mais 

acentuado para atividades do campo eclesial e pastoral, os participantes entenderam a 

                                                

61 A III Conferencia Geral do Episcopado Latino-Americano realizou-se em Puebla de los Angeles México, no 
período de 27 de janeiro a 13 de fevereiro de 1979, sob o tema: “Evangelização no presente e no futuro da 

América Latina”. 
62 Encontro de Agentes de Pastoral Negros, Capão Redondo, São Paulo/SP, 1980, p. 1, Xerox. 
63 Ibidem, p.1. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Puebla
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1979
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amplitude do problema e o compromisso evangélico que os desafiavam, e optam por uma 

análise do contexto geral, onde se procurava r recuperar a identidade do negro como pessoa. 

Também desse modo, não se corria o risco de uma análise na superficialidade dos dados e 

fatos. 

 Houve ainda a retrospectiva histórica, que ajudou na compreensão dos passos dados. 

Muitas vezes, foram passos dados pela hierarquia que pouco influenciou na caminhada das 

comunidades locais. Mesmo assim, uma avaliação social, política, cultural e religiosa a partir 

das comunidades negras destacam a presença da mensagem e a vivência evangélica em todos 

os seus gestos e atitudes. Além disso, pode-se perceber a presença das religiões tradicionais 

africanas que respeitadas, praticadas, se dispuseram a oferecer orientação com os 

ensinamentos dos Orixás, principalmente nas religiões tradicionais africanas da diáspora. 

 Ressalta-se também que a história do Grupo de União e Consciência Negra na 

sociedade brasileira e na Igreja Católica teve um desenvolvimento crescente em vários 

estados da federação, por meio da realização de encontros temáticos, nacionais, estaduais e 

local. Como pode-se destacar em alguns momentos mais significativos desses eventos. 

 Após o surgimento do Grupo de União e Consciência Negra, que teve seu inicio em 

05 de dezembro de 1978, reunido em São Paulo, houve a formação de um outro Grupo de 

reflexão e Estudo, que aprova um bloco de atividades e projetos a serem assumidos a partir da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. Assim, o tema da negritude avança no 

sentido de ser estudado, como o começo dos primeiros sinais de uma tomada de consciência 

quanto à realidade e presença dos negros na Igreja. 

 A partir desse grupo, a Linha II da CNBB64 assume essa atitude profética e 

encaminha uma ação conjunta, apoiada pelos representantes dos agentes de pastoral negros, 

que estão presentes nessa reunião, 

 

No fim desta reunião constituiu-se um Grupo-Tarefa, que sentiu a 
necessidade de um novo encontro, então marcado para dezembro de 1978. 

Essa reunião se deu em São Paulo, no Instituto Paulo VI, no dia 05 de 

dezembro de 1978. Foi aí que surgiu a idéia de um encontro de sacerdotes, 

religiosos negros que estudariam sua própria realidade de negros dentro da 
Igreja. Essa idéia foi acatada com entusiasmo por todos os membros do 

Grupo-Tarefa e transformou-se num dos projetos da Linha II da CNBB.65 

 

                                                

64 Assim era denominada na estrutura organizativa da CNBB a Linha de Ação Missionária. 
65 Ibidem, p. 1. 
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 Como seguimento, em dezembro do ano seguinte (1979), o Grupo-Tarefa reuniu em 

São Paulo, na casa das Pontifícias Obras Missionárias para planejar a execução do projeto. 

Além de um encontro de Agentes de Pastoral Negros, que ficou marcado para fevereiro de 

1980. 

 Nesta ocasião decidiu-se que o encontro não se limitaria a padres e religiosos (as), 

mas também a leigos e Agentes de Pastoral Negros.66Como as reuniões anteriores, esta foi de 

consulta sobre a realidade da comunidade negra. Outra situação urgente foi a necessidade 

solicitada pelos agentes de pastoral negros de uma reflexão sobre a realidade das comunidades 

negras, tradições religiosas afro, religiosidades afro nos diversos lugares do Brasil. A 

principio a preocupação foi com a situação e a prática do negro na Igreja. Mas, ao longo das 

colocações foram sendo acentuadas as ações de organização do povo negro nos diversos 

setores da comunidade67. 

 Na temática eclesial uma questão foi destacada – que espaço o negro, enquanto 

negro, sem perder sua marca de negritude (ethos), deve ocupar na Igreja Católica? As 

respostas foram marcadas por um profundo ceticismo diante das situações de racismo e 

discriminação que caracterizam a presença do povo negro especificamente na Igreja. Tudo 

isso são frutos colhidos na prática, comum e real, da sociedade. Nos aspectos religiosos isso 

se acentuou como agressividade e preconceitos, especialmente contra as religiões afro-

brasileiras. 

 Constatou-se neste I Encontro de Agentes de Pastoral Negros68 que: 

 

- é mínimo (ou quase nulo) o espaço que os negros tem para se sentirem 

como cristãos e negros dentro da Igreja; 
- há poucos negros e mulatos nos quadros do episcopado e das hierarquias 

das congregações religiosas, contrastando com a presença massiva de 

descendentes de africanos no seio da população brasileira; 
- as desigualdades entre brancos e negros na Igreja, quanto às seleções, 

oportunidades e incentivos, determinam, implicitamente, a 

institucionalização deste contraste .69 

 

 Outra situação detectada foi o estado de profunda desinformação da história e a 

realidade atual (nas escolas, nos meios de comunicação social, na cultura e religião afro), que 

                                                

66 Idem. p. 1 
67 Idem. p. 2 
68 A designação Agente de Pastoral Negro é uma denominação provisória para esse Grupo iniciar suas atividades 

nas pastorais e na sociedade civil. É desse grupo que, posteriormente, surgirão o Grupo de União e Consciência 

Negra e, pouco depois, o grupo Agentes de Pastoral Negros. 
69 Idem. p. 2. 
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marcaram e marcam a comunidade negra. Isto apenas fortalece o desinteresse de resgate das 

origens étnicas. Esse ponto, na verdade é urgente e necessário para a identidade do povo afro-

brasileiro e afro-americano. O reverso da história esteve e permanece no compromisso que já 

está acontecendo em grupos, movimentos e pessoas da comunidade negra. 

 Conforme dados colhidos, o grupo reunido sentiu a responsabilidade de indicar 

alguns pontos positivos que estavam sendo assumidos no seio da Igreja Católica e das 

congregações religiosas católicas, assim como em toda a hierarquia eclesiástica: 

 

- o despertar duma consciência critica diante do problema; - um grande 
interesse em procurar conhecer melhor nossas raízes negras; 

- um desejo, mais que isso, a necessidade de nos assumirmos como negros, 

despojando-nos da ideologia do embranquecimento que nos mutila e oprime; 
- um propósito ardente de cooperar ativamente dentro da Igreja e da 

sociedade na transformação desta mentalidade racista, que faz afastar-nos de 

nossa cultura e nos envergonhar de nossa identidade de negros; 

- uma necessidade de conhecer profundamente os cultos de nossos 
antepassados, de vivenciar a cultura, a arte e todos os valores de 

proveniência africana.70 

 Outro grupo de extrema importância para ampliação das reflexões afro foi os APNs – 

Agentes de Pastoral Negros. 

 No seu 1º Encontro, os agentes reuniram pessoas de várias regiões do Brasil (quando 

aconteceu e onde foi?) e apresentaram como conclusão os elementos motivadores, que 

proporcionaram novas opções para a caminhada. Assim o grupo propôs à pastoral da Igreja 

Católica algumas sugestões concretas: 

 

- criar motivações suficientes para estimular e incentivar os contatos com 
outros companheiros que já tem produções sobre o tema do negro; 

- criar um grupo com a tarefa de: recolher noticia e fazer circular entre os 
grupos as experiências e informações; ajudar e incentivar a reflexão junto 

aos núcleos; 

- formar grupos negros de estudos e ação nos Estados; 

- fazer contatos com grupos negros já existentes e participar deles;  
- descobrir, valorizar e incentivar lideranças negras na comunidade e na ação 

pastoral; 

- contatar com africanos residentes no Brasil, com a finalidade de integração 
e intercâmbio;71 

 

 O caminho para a formação de um grupo, que se autodenominou de agentes de 

pastoral negros se tornou irreversível. A semente se espalhou rapidamente, por todo o 

                                                

70Idem. p. 2 
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território nacional. Uma mensagem convidando a uma tomada de consciência da negritude 

começou a ser refletida desde o setor eclesial, passando pelo cultural, político e nas 

organizações populares. Em todos os lugares o debate na ótica da negritude começou a ser 

acentuado e enriquecido pela prática do militante. É a partir do respeito à organização de base 

e do povo negro que esses passos passaram a ser realizados. 

 Outro fato significativo é que o movimento conseguiu resgatar a luta do negro dentro 

da Igreja, desde os antepassados chegando às comunidades eclesiais de base. Além disso, os 

grupos de Agentes de Pastoral Negros foram se o abrindo ao compromisso de trabalhar junto 

aos demais segmentos negros já existentes no país e buscaram também e sobretudo os 

movimentos populares. 

 Retomando o Grupo de União e Consciência Negra, sua criação foi a partir de um 

encontro em Brasília-DF, entre 5 a 7 de setembro de 1981. O processo de surgimento massivo 

das lideranças negras para construir esse GRUCON passa pela eficácia de uma estratégia de 

trabalho. Nela estava a pratica de nucleação dos trabalhos e o estabelecimento de um debate, 

onde se respeitava a voz e a vez das camadas populares. Estas, majoritariamente, 

representadas pelo povo negro. 

 Através de uma coordenação de trabalho, a proposta da criação de um grupo 

permanente foi sendo sedimentada nos vários documentos de trabalho, dando um caráter mais 

sistemático dos programas e uma formulação de propostas mais efetiva, elaboradas pelas 

lideranças das comunidades. Todo esse esforço proporcionou uma ampla representatividade 

na Assembleia de fundação do Grupo: 

 Eram 60 participantes de 14 Estados do Brasil. O Encontro foi iniciado às 09 horas 

do dia 5 de setembro com uma oração dirigida por D. José Pires, arcebispo de João Pessoa, 

Paraíba. Logo em seguida houve breve apresentação dos participantes. Os trabalhos 

começaram com uma palestra inicial pronunciada por Ir. Corina, cujo tema foi um breve 

histórico da caminhada do grupo, baseado nos relatórios dos Encontros e Reuniões 

anteriores72. 

 Por conseguinte, a sementinha, que foi lançada com base nas preocupações da 

realidade do negro na Igreja, começou a nascer na força de um grupo organizado e, com um 

grande numero de militantes espalhados por todo o país. Não é inoportuno repetir que todo 

esse movimento está marcado pelo sinal de libertação do próprio negro. Nisto, o Grupo de 

União e Consciência Negra nos seus primórdios, consegue ser porta-voz e construtor desta 

                                                                                                                                                   

71 Idem. p. 3 
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consciência social e intereclesial. Tudo isso, marcado pelo sinal de luta pela identidade do 

negro atuante na sociedade. 

 Em Brasília, a Assembleia aprova os princípios que identificam o Grupo na luta 

contra o racismo e a discriminação racial, como relatado:  

 

Os grupos têm como objetivo principal a união dos negros e sua 
conscientização; 
Os negros devem ser formados a partir do dado raça e não credo ou 

ideologia político-partidária; 

Os grupos, ao manter contato com os cultos afro-brasileiros, devem fazê-lo 
com respeito, e não trazer as pessoas que frequentam esses cultos para dentro 

dos grupos como objetivos folclóricos; 

Os grupos devem lutar ao lado de outros movimentos populares: sindicatos, 

associações de bairros, associações de empregadas domésticas, clubes de 
mães, associações rurais, CEBs, programas de saúde, etc.; 

Os grupos ligados à Igreja devem continuar se encontrando para ver a 

situação do negro a partir do dado da fé, dentro da luta do povo negro; 
Os grupos ligados à Igreja devem fazer contatos com outros, além de suas 

reuniões ordinárias; 

Sempre que necessário e possível, os grupos serão assessorados por 
estudiosos da cultura afro-brasileira, negros e não negros.73 

 

 O resultado da aplicação destes princípios pode ser constatado na formação 

significativa de centenas de grupos e núcleos de base por todos os lados do Brasil. A 

capacitação desses grupos e sua autonomia, os motivos de referência para o crescimento desse 

movimento.  

 Outro ponto importante a ser considerado foi relativo às celebrações de fé, tomando 

o cuidado de ter os elementos da fé afro presente no testemunho das comunidades. Desse 

modo, o Grupo da União e Consciência Negra foi crescendo e fortalecendo a nova etapa de 

conscientização, resgate da identidade e um novo projeto de sociedade forjado, agora, pela 

comunidade negra brasileira. 

 O surgimento do Grupo de União e Consciência Negra foi muito importante, 

inclusive porque despertou na Igreja a preocupação para com a realidade da população negra. 

O movimento orienta-se por uma prática sensível aos movimentos populares, aos sindicatos, 

com o objetivo de contribuir para o combate a toda forma de preconceito, discriminação racial 

e o racismo. Entre as propostas do Grupo de União e Consciência Negra foi dada ênfase ao 

                                                                                                                                                   

72 Cf. Relatório do Encontro Nacional do Grupo de União e Consciência Negra, 1981, datilografado. 
73 Idem, p. 7. 
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fato da marginalização da população negra, a busca de projetos alternativos e o respeito às 

praticas das religiões tradicionais afro-brasileiras. 

 Com referência ao grupo de Agentes de Pastoral Negros, nos passos iniciais, pode-se 

dizer que marcou com grande relevância a caminhada do povo negro, principalmente 

relacionado às igrejas cristãs. A presença do negro que vive sua fé cristã sempre marcou a 

história da Igreja Católica e de outras igrejas cristãs. Presença, que foi percebida na atitude de 

fé no negro, suas crenças, irmandades, confrarias e promessas. Esse marco do negro na Igreja 

Católica exige que novos modos de expressar a fé sejam refletidos e realizados a partir das 

celebrações litúrgicas. Atualmente começa a se desenhar modo novo de viver a fé. Ele parte 

de outro referencial e é marcado pelo reconhecimento de uma grande parcela do povo negro 

na comunidade eclesial.  

 Retoma-se, nesse momento de reflexão sobre a negritude na Igreja Católica, àquele 

que surge como um novo processo de luta e organização, e que acompanha àquele semelhante 

vivido pelo Grupo de União e Consciência Negra74. Aqui, o negro cristão assume no seu 

trabalho eclesial com atitudes e compromissos baseados na sua fé cristã. Reconhece e 

identifica sua negritude com testemunho da sua fé e o faz igualmente pelo testemunho 

comunitário. Dessa forma, começa uma etapa de assumir-se enquanto negro e cristão. 

 Os passos seguintes foram marcados por acontecimentos bastante complexos e que 

dificultaram o processo de organização deste movimento junto ao público negro cristão 

(católico). Entre os pontos destaca-se: - é uma realidade de Igreja na qual as pessoas tem 

atitudes de racismo e discriminação em todos os seus espaços eclesiais e pastorais; - orienta-

se a agir com paciência e ao mesmo tempo efetuar a denúncia contra os irmãos negros que 

negam sua identidade na Igreja (padres, seminaristas, agentes de pastoral, lideranças 

comunitárias, etc.). Essas ocorrências procedem, mas, isso não impediu o crescimento desse 

movimento na vida intereclesial e, isso aconteceu rapidamente em todos os estados 

brasileiros. 

 As primeiras atividades iniciam em São Paulo (SP) com características bem 

identificadas com o movimento de cristãos negros. Logo encontraram seu sentido de abertura 

para a necessidade de refletir a partir das experiências das comunidades eclesiais de base – 

CEBs, onde o negro esteve presente em sua maioria. A partir do anúncio e da organização 

desta novidade, a mulher negra será a protagonista em destaque na ação de organizar os 

grupos de reflexão e mobilização de ações públicas. 

                                                

74 I Encontro de Agentes de Pastoral Negros, São Paulo, 1983, p. 24-27, datilografado. 
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 Nesse sentido, houve o primeiro passo e efetivou-se o 1º Encontro dos APNs75, que 

se realizou nos dias 14 e 15 de março de 1983, tendo como local as dependências da Igreja 

Imaculada Conceição, em São Paulo (SP). Estavam presentes 70 pessoas. A maioria era 

agente de pastoral e lideranças das comunidades católicas. O tema do encontro foi “a 

realidade vivida pelos negros e sua participação na Igreja do Brasil”76. Dois blocos dividiram 

os trabalhos deste Encontro: - o primeiro “O negro na Igreja do Brasil” – foi apresentado pelo 

Pe. Antonio Aparecido da Silva77 que procurou situar a realidade do povo negro nas igrejas do 

Brasil. No segundo bloco, desse encontro, o tema foi – “Igreja, poder e negritude” – foi 

coordenado pelo Pe. Mauro Batista78 que procurou localizar a experiência do povo negro na 

sociedade e na Igreja e, fez uma análise da experiência do povo negro na sociedade 

capitalista, onde sustentou a tese de que toda a comunidade negra é produto que retrata a 

realidade do não ter, não ser, não poder e não saber. 

 Como pontos da conclusão deste 1º Encontro dos APNs foram apresentadas algumas 

propostas de encaminhamentos: 

- privilegiar o trabalho de base como forma de ação conscientizadora e libertadora; 

- como agente de pastoral, ficar atento às discriminações para denunciá-los e assumir 

a negritude; 

- reunir pessoas, formar grupos e passar adiante as experiências adquiridas, visando a 

conscientização; 

- ampliar as discussões sobre as discriminações e marginalizações do negro, nos 

ambientes familiares, de trabalho, de convivência, etc.; 

- despertar a consciência do branco enquanto depositário de uma herança 

                                                

75 APNs é a forma que é denominada os membros efetivos e simpatizantes deste movimento social reconhecido 

pelas organizações do Movimento Negro Brasileiro quando se referem a organização como Agentes de Pastoral 

Negros. 
76 Cf. I Encontro de Agentes de Pastoral Negros, São Paulo, 1983. Datilografado. 
77 Foi ordenado padre em 1976. Por dez anos foi pároco da Igreja Nossa Senhora da Achiropita; Diretor 

Provincial da Congregação Padre Orionitas. Reitor na gestação da Faculdade de Teologia da PUC-SP; presidiu a 

SOTER - Sociedade de Teologia e Ciências da Religião; Fundador do Centro ATABAQUE – Teologia e Cultura 

negra; Assessor e incentivador, junto à CNBB; Esteve presente na criação dos Agentes de Pastoral Negros 

(APNs) em 1983; Batalhou pela visibilidade e pelo combate ao drama do racismo nas assessorias que prestou ao 

episcopado durante as Conferências de Puebla e Santo Domingo, e foi uma principal liderança da Pastoral afro 

nos últimos 30 anos. 
78 Padre Mauro Baptista Foi padre na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Vila das Belezas, durante 32 anos, de 

1963 a 1995. Membro da congregação do Verbo Divino, foi ordenado em 1959, em seguida passou quatro anos 

em Roma aperfeiçoando em teologia, foi o primeiro brasileiro doutorado em missiologia pela Universidade 

Gregoriana. Negro consciente, seu amor pelo povo afro brasileiro se expressou já em seu trabalho doutoral, a 
primeira tese de teologia dedicada à religião afro no Brasil: "Um olhar na realidade da população afro na 

diáspora africana". Foi um dos primeiros a propor elementos epistemológicos para uma "Teologia Negra Afro 

Americana e Caribenha, durante a consulta sobre cultura negra e teologia na América Latina - Identidade Negra 

e Religião - Nova Iguaçu-RJ. 1986. 

http://www.portalafro.com.br/entrevistas/padretoni/toninho.htm
http://www.saopaulominhacidade.com.br/list.asp?ID=6417
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discriminatória e racista; 

- conhecer as origens através de estudos e aprofundar criticamente os 

acontecimentos; 

- procurar conscientizar os casais negros e, sobretudo as crianças, levando-as a 

assumir a negritude; 

- incrementar os encontros locais e regionais e os de maiores proporções;  

- criar uma equipe para elaborar subsídios sobre a realidade do negro; 

- realizar dois encontros anuais para agentes de pastoral, preferencialmente negros, 

para aprofundar a questão da negritude; 

 Após meses, houve o Segundo Encontro de Agentes de Pastoral Negros, realizado 

nos dias 6 e 7 de setembro de 1983, tendo como local novamente a Igreja Imaculada 

Conceição, em São Paulo (SP). Nesse encontro estiveram presentes aproximadamente 100 

pessoas, compostas por agentes de pastoral, leigos, padres, religiosos e religiosas e, 

representantes de outros movimentos negros. 

 Houve um espaço amplo para que os participantes comunicassem as experiências 

amargas de discriminações que viveram ou vivem na Igreja. Por exemplo, da parte dos 

representantes negros na hierarquia das igrejas católicas, congregações e institutos religiosos 

presente recordaram as práticas de marginalizações e discriminações vividas enquanto 

vocacionados e professos, Os sofrimentos semelhantes foram relatados por leigos e leigas 

vividos no interior das mesmas igrejas católicas. 

 As discussões giraram em torno do tema: Como encaminhar e solucionar estas ações 

frente a uma pastoral libertadora foi uma questão que esteve presente assim como os 

encaminhamentos a partir dela. E ainda, a preocupação concreta de como o agente de pastoral 

deve trabalhar para assumir com seus irmãos a identidade e a libertação integral. 

 Em seguida, houve uma rápida exposição sobre a noção do Candomblé, onde foi 

constatado um profundo desconhecimento e preconceitos por parte dos agentes de pastoral 

negros, em relação aos cultos afros79. Outro momento significativo foi a formação de grupos 

de reflexão que deram origem a três questões básicas: 

a) qual a tarefa específica dos agentes de pastoral negros? 

b) o cristianismo é religião para o negro ou a coerência com a negritude exige a 

conversão ao Candomblé? 

c) como iniciar um grupo de negros? 

                                                

79 Idem, p. 25. 
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 Um indicativo que serviu como ajuda na caminhada foi encontrada como luz na 

formação de uma catequese libertadora onde o negro fosse contemplado e situado a partir da 

sua realidade, sob os seguintes pontos: 

- ligar a luta do negro com as diversas lutas populares. (...); 

- conscientizar os padres, pastores, religiosos e seminaristas a assumirem sua 

negritude e a luta do negro. (...); 

- utilizar a pastoral como espaço de conscientização sobre a questão negra. (...); 

- aproveitar os períodos fortes na ação pastoral para uma conscientização mais 

ampla, como por exemplo, a devoção a Nossa Senhora Aparecida, no mês de 

outubro; incluir a questão do negro na novena de Natal, na Campanha da 

Fraternidade, etc.; 

- promover missas e celebrações com rituais litúrgicos afro-brasileiros;  

- dar ênfase ao dia 20 de novembro – Dia da Consciência Negra – convocando as 

bases para denúncia contra o racismo; 

- elaborar subsídios para o trabalho nos grupos; 

- aproveitar o mês da Bíblia para, por meio de subsídios, fazer uma releitura dos 

fatos, tendo como tema central o cativeiro do povo negro e suas esperanças de 

libertação. 

- contribuir para que a Igreja possa enegrecer-se assumindo a luta do negro e 

enegrecendo também os seus quadros (animadores de comunidades, seminaristas, 

freiras, pastores, padres e bispos negros); 

- que os encontros de agentes de pastoral negros continuem um ofertório onde cada 

um coloque as suas experiências.80 

 No ano seguinte foi realizado, o 3º Encontro de Agentes de Pastoral Negros - entre 

30 de abril a 01 de maio de 1984, sendo no mesmo local dos dois encontros anteriores. O 

numero de participantes aproximou-se de 150 pessoas. Os temas debatidos foram: - o 

educando negro no sistema educacional brasileiro, - o negro na história do Brasil e os livros 

didáticos oficiais, - a educação formal e não formal atuando no educando, - criança negra na 

catequese renovada e, - religiosidade popular a partir das experiências vividas no norte de 

Minas Gerais e Bahia. 

 Os aprofundamentos desses pontos, que foram considerados essenciais para a 

comunicação de uma verdadeira historia do negro, assim como o resgate de sua identidade, 

                                                

80 Idem, p. 26-27. 
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foram os eixos do encontro. A partir desse contexto, houve o debate e dele surgiram propostas 

e questões a serem desenvolvidas no decorrer da caminhada: 

- levar este encontro ao conhecimento da CNBB e exigir maior participação dos 

bispos; 

- maior divulgação dos encontros; 

- menor numero de temas e maior aprofundamento e conclusão; 

- Formular subsídios para a atuação do negro nas campanhas da fraternidade e nos 

manuais catequéticos;81 

 Com a perspectiva de integração e reforço à identidade do negro na liturgia cristã, 

neste encontro aconteceu a primeira experiência de uma liturgia eucarística afro. Uma 

celebração que foi, ao som dos tambores e outros instrumentos de percussão animando a 

reflexão a partir de textos extraídos da Missa dos Quilombos, e da Sagrada Escritura, 

intercalados por cantos também diferenciados e adaptados para este evento, onde todos, 

cantando e dançando celebraram a alegria de participar e renovaram a esperança de libertação 

que animava a todos os presentes, unidos na direção do ‘Quilombo-Páscoa que nos libertará’ 

– na expressão de D. Hélder.82 

 Houve após o 4º Encontro de Agentes de Pastoral Negros - dando continuidade à 

proposta de encontros de formação para os agentes participantes. E nos dias 07 a 09 de agosto 

de 1984 aconteceu mais uma etapa, nas dependências do Salão Paróquia da Igreja Imaculada 

Conceição, em São Paulo.  

 Com trabalhos de grupos e painéis foram aprofundados os seguintes temas: - a crise 

econômica do Brasil e o Negro; - a realidade do negro; - a situação da mulher negra nos meios 

populares. Utilizando sempre a dinâmica de apresentações com debates e reflexões, a 

proposta do encontro alcançou seus objetivos: a formação e abertura para a presença do negro 

nas situações concretas da Igreja Católica e na sociedade em geral. O dinamismo e a 

organização das comunidades eclesiais de base, do movimento popular contemplam todas 

essas questões. 

 As conclusões do encontro tiveram êxitos com as propostas: - aprofundamento dos 

temas; - ampliação da reflexão sobre as religiões africanas; - discussão do sentido e vivência 

da cultura afro-brasileira, o negro na sociedade atual e a violência policial com a prática do 

racismo. 

                                                

81 Cf. Relatório do Terceiro Encontro do Grupo União e Consciência Negra, 1984, p. 1. Datilografado. 
82 Idem. 
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 A cada encontro mais os agentes iam se mobilizando, ampliando suas reflexões, além 

de abrangendo mais pessoas. 

 Dessa forma realizou-se o 5º Encontro de Agentes de Pastoral Negros - no seu início 

foram feitas duas homenagens especiais: primeiro, a presença do Pe. Antonio Aparecido da 

Silva um dos responsáveis pelo crescimento e solidificação das propostas do grupo, na 

Direção da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo – SP. Sua 

presença nesta instituição de ensino teológico possibilitou a realização dos próximos 

encontros dos Agentes de Pastoral Negros. O segundo fato importante foi a concretização de 

um curso de formação para os Agentes de Pastoral Negros. Com o objetivo de analisar em 

profundidade os elementos que envolvem a questão racial. Estes cursos, diferentes dos 

encontros que são semestrais, foram realizados anualmente. Esse encontro aconteceu nos dias 

04 e 05 maio de 1985, cujo tema foi – Constituinte e Negritude. Com uma presença 

aproximadamente de 250 pessoas, o encontro teve uma presença significativa de novos 

participantes. Foram agentes de pastoral negros que pretendiam explicitar suas interrogações 

sobre o tema discutido na ótica da comunidade negra. 

 Houve uma reflexão sobre uma proposta pedagógica acessível para as dificuldades 

que encontravam esses agentes de pastoral negros nos trabalhos pastorais junto à comunidade 

negra. Uma sugestão foi a elaboração de uma cartilha com a característica principal de ter 

uma linguagem simples e acessível e que transmitisse noções básicas sobre o processo 

constituinte e o papel do negro nesse campo da política. O encontro foi muito participativo e 

fortaleceu a atuação dos agentes em suas comunidades, assim como nas discussões sobre a 

nova constituinte, que seria promulgada em 1988. 

 Aconteceu o 6º Encontro de Agentes de Pastoral Negros -  nos dias 15 e 16 de 

setembro de 1985, nas dependências da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, 

em São Paulo – SP, com a presença estimada em 300 pessoas. 

 A metodologia e a temática foram distribuídas em três grupos distintos: o primeiro 

grupo buscou um aprofundamento no tema – A realidade do Negro no Brasil e Liturgia e 

Negritude.  O grupo de trabalho estava destinado àquelas pessoas consideradas novas no 

grupo. A tarefa era de ter uma maior clareza, das práticas desenvolvidas e refletidas no 

primeiro contato com o grupo, na comunidade negra. O segundo grupo aprofundou o tema 

Negritude e Constituinte, como continuidade do 5º Encontro. E ainda, houve uma discussão 

teórica e pratica, sobre esse tema presente na caminhada eclesial. O terceiro grupo estava 

destinado aos mais antigos, com o debate sobre o tema - Negritude e Reforma Agrária. Nesse 
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encontro foram dados mais reforços para a implementação de um espaço de contato e 

articulação do grupo, o Quilombo Central, instalado posteriormente. 

 Na sequência houve o 7º Encontro de Agentes de Pastoral Negros mantendo a 

tradição, aconteceu nas dependências da Faculdade de Teologia Nossa Senhora Assunção, em 

São Paulo, nos dias 19 e 20 de abril de 1986. Os temas foram refletidos a partir do seguinte 

esquema: - o negro e a terra (no cortiço, na favela, zona rural); - os mártires da caminhada; - 

identidade dos agentes de pastoral negros. 

 Aos debates e estudos em grupos somou-se a alegrias de mais uma experiência que 

reforçou o projeto de luta contra o racismo e o resgate da negritude em cada um. No 

encerramento celebrou-se uma rica experiência litúrgica. 

 O Curso de Formação para Agentes de Pastoral Negros - o curso aconteceu nos dias 

29/06 a 03/07 de 1985, nas dependências da Faculdade de Teologia Nossa Senhora Assunção. 

Os trabalhos de estudo foram desenvolvidos obedecendo às dificuldades comuns dos agentes 

de pastoral negros: - contatos frequentes nos trabalhos pastorais e reuniões populares ou de 

CEBs com temas envolvendo as religiões afro-brasileiras, principalmente. Assim o tema do 

curso foi – Culto e Fé: comunidade negra celebra a fé. 

 As reflexões estiveram a cargo do Pe. Mauro Baptista, que procurou atualizar a 

questão da religiosidade afro-brasileira a partir da complexidade que é a religiosidade popular. 

Houve também a participação efetiva do Pe. Antonio Aparecido da Silva, que fez destaque às 

manifestações religiosas negras no Brasil dentro do catolicismo popular.  

 Como praticante do Candomblé, a Profª. Dra. Maria de Lourdes – UFBA- BA, 

aprofundou os valores que estão presentes dentro do rito, e os segredos dessa religião afro. 

  Concluindo o Pe. Edir – Teólogo e fundador dos APNs, complementou os estudos 

com o tema – O negro e a celebração litúrgica. 

 Os resultados, seguindo os encontros anteriores, foram apresentados como propostas 

para que as comunidades aprofundassem e, à sua medida, concretizassem em suas ações 

pastorais ou no movimento popular. Assim foram especificadas as propostas: 

 

- aprofundamento sobre o candomblé; 
- liturgia negra em nossas comunidades e nas casas; 

- procurar as datas festivas; 

- procurar fazer um trabalho com os padres; 
- preparar subsídios para a liturgia negra; 

- Promover debates nas comunidades; 

- aproveitar as outras liturgias além da Eucaristia; 
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- aprofundar a problemática do negro; 

- procurar refletir sobre a história do negro nos grupos de base;83 

 

 Em paralelo aos encontros, que eram semestrais, houve o segundo curso de formação 

de agentes de pastoral negros, que aconteceu de 28 a 30 de junho de 1986 com a participação 

de aproximadamente 120 pessoas. Os temas para estudo foram distribuídos em painéis assim 

relacionados: - O negro na atual conjuntura sócio-política e econômica; - a negritude e fé a 

partir do Candomblé; - negritude e fé a partir da Igreja Metodista; negritude e fé a partir da 

Igreja Católica. 

 Os acontecimentos que marcaram esta década dos anos 80 do século XX, com 

eventos importantes para a memória e compreensão da realidade das comunidades afro-

brasileira e, que influenciaram o desenvolvimento dos movimentos populares e eclesiais na 

América Latina e Caribe.  

 Uma agenda foi construída e indicando os passos e etapas vividas pelos agentes de 

pastoral, lideranças das CEBs, lideranças dos clubes negros, irmandades, congadas e 

associações de moradores de comunidades negras. É nesse caminhar que o Centro Atabaque é 

criado com uma síntese de conteúdos propostos para serem pesquisados e elucidados.  

 Os Agentes de Pastoral Negros, atualmente, são reconhecidos como uma instituição 

afro-brasileira orgânica na sociedade, de maior difusão em todo o país. Tem como definição 

ser constituída por pessoas que atuam em diversos setores da sociedade e na Igreja com o 

objetivo primeiro de refletir sobre a situação do negro, o compromisso de somar com os 

demais empobrecidos que buscam a transformação social. Assumem a missão de enegrecer a 

Igreja, ou seja, trabalhar a fé cristã a partir das culturas e práticas religiosas afros nas 

comunidades de fé espalhadas por todo o Brasil. 

2.2.1 Os movimentos negros na América Latina, Central e Caribe  

 Os Encontros de Pastoral Afro-americana – EPA - surgiram do desejo e da 

necessidade de uma articulação das iniciativas do trabalho realizado com as comunidades 

negras em alguns países e regiões da América Latina, Central e Caribe. Embora, o termo 

pastoral dê a conotação de uma iniciativa ligada à Igreja Católica, os encontros ocorreram por 

                                                

83 Cf. Relatório do 5º Encontro de Agentes de Pastoral Negros, 1985, datilografado. 
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decisão e vontade das lideranças de grupos de pastoral afro atuantes nos diversos países, não 

vindos e orientados pela hierarquia eclesial. 

 Primeiro EPA – Religiosidade Popular e Cultura Negra – o primeiro encontro foi 

realizado em Buenaventura, na Colômbia, em 1980. O Tema escolhido para os debates foi 

Religiosidade Popular e Cultura Negra. Embora a representatividade não tenha sido tão 

ampla, estava iniciado o processo, que paulatinamente foi tendo maior participação oficial da 

Igreja. 

 Entre as conclusões deste primeiro EPA foram destacadas: 

 

A necessidade da pesquisa cientifica sobre a cultura afro-americana; 
O valor da tomada de consciência frente à problemática cultural das 
comunidades afro-americanas; 

Interpelar as Igrejas para assumir um compromisso pastoral junto à 

Comunidade Negra; 
Procurar formas adequadas para o uso das expressões religiosas provenientes 

das culturas negras. Os participantes do encontro alertaram também para o 

perigo de superficialidade e folclorizada quando se aborda a questão cultural 

afro-americana.84 
 

Após cada encontro houve a elaboração dos relatos que foram passados aos países 

participantes, como também houve publicações com as discussões que fizeram parte dele. 

 O Segundo EPA, teve como tema: Identidade e Historia do Povo Afro americano à 

Luz da Historia da Salvação - foi em 1982, o local escolhido foi a cidade de Esmeraldas, no 

Equador. O tema aprofundado foi sobre a identidade e a historia do povo afro-americano à 

luz da história da salvação. Os participantes, já em numero maior que o primeiro EPA, 

debateram e aprofundaram o fato histórico da negação generalizada da identidade do negro e 

dos demais oprimidos do continente. Institui-se na necessidade de colaborar com os processos 

de afirmação da identidade afro-americana. Constatou-se que há muita desinformação sobre o 

negro. Verificou-se a importância de uma reflexão mais profunda sobre o modelo de 

integração dos povos e culturas tendo em vista uma sociedade igualitária. 

 Como a reflexão foi feita a partir da história, por certo, houve a consideração dos  

valores e anti-valores a serem discutidos. É preciso considerá-los. Esse EPA reafirmou que é 

preciso aprofundar e descobrir a força libertadora da Palavra de Deus na comunidade afro, e 

de perceber na sua historia e no presente os sinais de salvação. Como encaminhamento, 

concluíram os participantes, a necessidade de propor aos teólogos que elaborassem uma 

                                                

84 Cf. Relato do Primeiro Encontro de Pastoral Afroamericana, In. Palenque – Boletim Informativo, Quito, 1980. 
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teologia a partir da Palavra de Deus e da historia do povo negro que revelasse o rosto do povo 

afro-americano de Deus85. 

 A realização do Terceiro EPA, cujo tema foi: Identidade Afro americana e Pastoral - 

aconteceu na cidade de Porto Belo, no Panamá, em 1986. Mais uma vez esteve presente nos 

debates a preocupação com a questão da identidade. O tema escolhido foi Identidade Afro-

americana e Pastoral. Constatou-se que a população negra contribui enormemente com a 

religiosidade popular difusa em toda a América Latina e Caribe, dando-lhe um aspecto de 

alegria e festa. Os participantes afirmaram a importância de manter a identidade das 

comunidades negras através da valorização da memória histórica, para que não se dissolva e 

perca a sua especificidade afro-americana e caribenha. 

 Quanto ao Quarto EPA, que discutiu sobre a: A Família Afro-americana, aconteceu 

na Costa Rica, na cidade de Puerto Limon, em 1989. O tema A família afro-americana, 

permitiu o aprofundamento sobre o modo de viver e de ser família nas comunidades negras, 

bem como as suas características próprias, específicas e singulares. E ainda foi acrescentado 

que a família negra possui valores que revelam seu profundo empenho na defesa da vida. São 

suas características: - A relação de consanguinidade (pais, filhos, parentes e compadres, etc.); 

- A escuta e respeito aos mais velhos; - A compreensão ampla de família; - A abertura ao 

coletivo. Estes elementos características da família negra devem constituir a base para a ação 

pastoral. Embora marcada duramente pela escravidão no passado e pela marginalização do 

presente, a família negra é um dos marcos de resistência dos povos afro-americanos86.  

 O Quinto EPA: Pastoral e Educação Afro-americana, aconteceu em Quibdo, na 

Colômbia, em junho de 1991. A presença de duzentos e vinte delegados provenientes de 

diversos países, representando diferentes organizações negras foi muito significativa. O tema 

do encontro foi Pastoral e Educação Afro-americana. O objetivo era motivar a elaboração de 

um projeto de educação afro-americana, chamando à discussão da causa negra - as Igrejas e 

os Governos. O segundo objetivo do encontro era o de aprofundar a reflexão numa dimensão 

autenticamente latino-americana aos EPAs. Na avaliação dos participantes, o encontro foi de 

grande proveito e bastante positivo no sentido de que os debates foram esclarecedores87. 

 Sexto EPA: Espiritualidade Afro-americana - com o tema Espiritualidade Afro-

americana e Expressões Religiosas foi realizado em Esmeraldas, no Equador de 19 a 20 de 

setembro de 1994. Esse encontro teve a participação de 180 pessoas de 14 países: Brasil, 

                                                

85 Cf. Relato do segundo Encontro de Pastoral Afroamericana, In. Palenque, Boletim Informativo, Quito, 1982. 
86 Cf. Relato do Quarto Encontro de Pastoral Afro-americana, in Palenque, Boletim Informativo, Quito, 1989. 
87 Cf. Relato do Quarto Encontro de Pastoral Afro-americana, in Palenque, Boletim Informativo, Quito, 1991. 
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Colômbia, Costa Rica, Equador, Haiti, Honduras, México, Peru, Republica Dominicana, 

Benin, Moçambique, Uganda e Zaire. O tema abordado deu continuidade às questões tratadas 

nos encontros anteriores. Ao aprofundar o tema da Espiritualidade Afro-americana. O 

encontro teve como objetivo contribuir para o fortalecimento das comunidades cristãs com 

rosto negro, assumindo suas próprias vivencias espirituais enraizadas nas tradições culturais e 

religiosas de origem africana.  

 O tema foi assim desenvolvido: na África a espiritualidade se alimenta com as 

celebrações da vida cotidiana. Ligadas a estas tradições as comunidades afro-americanas estão 

cada vez mais conscientes da imensa riqueza e variedades de suas raízes, vivencias e 

expressões religiosas88. 

 Assim, podemos concluir que Movimento Negro afro-americano e brasileiro, nas 

décadas de 80 e 90 do século XX quiseram chamar a atenção para as formas distintas de 

organização da comunidade afro-americana. Antes dos anos 60 as organizações negras 

atingiam altos níveis de eficiência no arregimento de adeptos. Permanece também como 

marca desta fase, a inesquecível Frente Negra na história do movimento negro brasileiro. A 

ditadura militar atingiu também as melhores organizações negras prendendo e fechando as 

salas de reuniões destes movimentos. 

 A multiplicidade de organizações negras surgidas nestes últimos dez anos na 

sociedade civil e nas igrejas, principalmente na Igreja Católica, mostra não só o interesse pela 

causa comum, como também as características diversas da realidade da população negra. Os 

Congressos de Cultura Negra e os Encontros de Pastoral Afro-americanos demonstram a feliz 

iniciativa e a urgente necessidade da articulação afro-americana. Os problemas e utopias são 

comuns, portanto o caminho na busca de solução só pode ser o da solidariedade. Os resultados 

dos encontros e os propósitos levantados mostram que há um longo caminho a ser percorrido. 

Entretanto, entre sofridas e esperançosas, as comunidades afro-americanas desenham com 

determinação suas lutas históricas.  

 Das Consultas Ecumênicas de Teologias e Culturas Afro-Americana e Caribenha 

têm-se o conceito de que a população afro-americana é o rosto vivo e desafiador do servo 

sofredor que está interpelando as igrejas cristãs, sob o seu estado de resistência permanente e 

sofrimento diante das práticas de exclusão a que é sistematicamente submetida nas relações 

intrincadas da sociedade latino-americana. 

                                                

88 Cuadernos de Pastoral Afroamericana 5/6, Quito, 1995, p. 25. 
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 Nas últimas três décadas do século XX as igrejas cristãs encontraram nas suas 

experiências pastorais novos desafios e paradigmas, vindos das comunidades afro-americanas 

que as interpelam para um novo modo de anunciar e viver o Evangelho. Entre os novos 

desafios e paradigmas aparecem as práticas de racismo, preconceito, segregação, 

discriminação e da violência antinegro, de certa forma, já institucionalizada e internalizada no 

cotidiano das relações das pessoas. 

 Esse encontro com a realidade vivida nas comunidades aparece nos documentos e 

nas atitudes das lideranças leigas cristãs e de uma parcela criticados membros da hierarquia 

eclesiástica, de forma muito pontual dentro das igrejas cristãs. Assim, são dados os primeiros 

passos, ainda que tímidos e receosos para colocar à luz do dia escândalos presentes no interior 

e fora das igrejas. Porém, o momento atual exige que deixemos florescer esses temas e as 

questões emergentes que possam promover mudanças de atitudes e respeito à pessoa humana. 

 No espaço da reflexão teológica-pastoral são colocadas questões que levam a 

compreender e buscar atitude evangélica pertinente à superação dos males que reduzem o 

direito de cidadania das populações afro-americanas.  Sabemos que a teologia acontece na 

experiência gratuita da revelação de Deus. Mas que ela se completa com a palavra humana 

quando procura mostrar as razões que possui a fé, dom de Deus. Toda reflexão teológica 

acontece a partir dos limites percorridos pelas pessoas – as comunidades de fé -, buscando a 

compreensão dos desígnios divinos. É a partir das experiências de fé vividas nas comunidades 

afro-americanas que podemos colocar algumas questões com um olhar das ciências da 

religião sobre a reflexão teológica afro-americana: 

 - Como facilitar e oportunizar que as populações afro-americanas reafirmem seus 

espaços e territórios de autonomia nas práticas de fé, culturas especificas e direitos de 

cidadania plana? 

 - Que mediações podem ser estabelecidas para que seja vivido um diálogo 

ecumênico entre as religiões tradicionais africanas: Candomblé, Tambor de Mina, Reisados, 

Congo, por exemplo, e as Igrejas Cristãs. 

 - Que praticas litúrgicas ecumênicas pode responder a essa vontade comum das 

comunidades de fé de querer celebrar o Deus da vida? 

 - Quando poderemos participar do grande banquete do Senhor congregando os 

valores comuns das tradições afro-americanas? 

 - Que atitudes proféticas têm que assumir no sentido de apontar uma reflexão 

teológica que acabe, definitivamente, nas igrejas com as atitudes que pretendem inferiorizar 

as mulheres em todos os níveis, principalmente nos ministérios? 
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 Estas são algumas das questões pertinentes que perpassam o diálogo e as práticas de 

sincretismo e de ecumenismo, de um olhar e vivencia afro americana e afro brasileira. Assim, 

as agendas das igrejas serão ampliadas para que elas assumam uma nova prática pastoral e se 

insiram junto às realidades afro-americanas. Deve-se garantir e reconhecer as especificidades 

dessa população. É deste modo que as comunidades afro estarão afirmando o valor da 

autoestima como sinal da dignidade da população afro-americana. 

 Assim, podemos afirmar com o olhar propositivo que essas ações podem: 

 - Denunciar as práticas de negação concreta e simbólica do ser homem e mulher 

negra, nas relações humanas estabelecidas pela nossa sociedade. Sabemos que a população 

afro-americana está marcada pela sua historia na condição de escravo e escrava, junto à 

empresa colonial. A participação ativa e determinante das Igrejas esteve presente em todos os 

momentos desse projeto político e econômico. Não podemos excluir e nem acrescentar mais 

nada aos relatos históricos. Podemos resumi-los nas palavras do Pe. Antonil, SJ, 1711: [...] os 

escravos são as mãos e os pés dos senhores de engenho, porque sem eles o Brasil não é 

possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente [...] As confrarias e 

irmandades foram mecanismos paliativos para acomodar esta parcela da população africana 

na diáspora aos moldes de um modelo cristão possível de ser assimilado pela cultura negra. 

Assim, foi concedido aos escravos o estatuto religioso e social de ter uma profissão de fé – 

pertença a uma igreja. E, o direito a ser reconhecido como cidadão numa sociedade de 

brancos. 

 - Reconhecer que uma parcela significativa das nossas estruturas eclesiásticas 

utilizou métodos rigorosos em relação às populações afro-americana, para estabelecer novos 

habitus89, convenientes ao modelo branco dominante de conceber as relações sociais. Com 

essas ações concretas as nossas Igrejas souberam aplicar mecanismos eficazes de controle e 

domínio, com as orientações morais e praticas religiosas que obrigaram a população negra a 

mudar seus costumes ou adaptar-se a novos comportamentos. Estes comportamentos 

aparecem na dedicação ao mundo do trabalho, busca do sustento pessoal e da família, na 

adaptação às relações econômicas, sociais e religiosas da cultura dominante. Enfim, é no 

cotidiano de uma sociedade branca que se forjaram e ainda se forjam novas identidades para a 

população afro-americana. 

 - Denunciar pretensa superioridade de um modelo adotado para conviver em 

sociedade, onde aparece como legítima a inferioridade das populações afro-americanas. Com 

                                                

89 Ver BOURDIEU. P. O poder Simbólico, Difel e Bertrand, cap. III. 
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certa facilidade podemos encontrar esse pensamento nos documentos eclesiásticos, hinários e 

comentários litúrgicos. Muitas vezes sem umaintencionalidade objetiva, mas revelando toda 

essa tradição ideológica de pretensa superioridade de uma parcela da sociedade. Como 

resultado, temos nas populações afro-americanas o surgimento de um espírito de inferioridade 

que resulta no repúdio ao reconhecimento próprio de sua beleza estética e física, na alienação 

de suas tradições religiosas, na criação do fetiche da brancura, entre os exemplos mais em 

destaque. 

 - Denunciar as ações que desejam eliminar qualquer possibilidade das populações 

afro-americanas de restabelecer suas relações históricas e valorizar a autoestima no cotidiano 

comunitário. A aplicação do modelo ocidental de sociedade, sem dúvida, provocou o 

estrangulamento dos valores que estão presentes nas tradições culturais das populações negras 

africanas, na diáspora. As igrejas muito pouco se movimentaram no sentido de estimularem e 

apoiarem os movimentos que visam resgatar a cidadania afro-americana, na diáspora africana.  

 Num processo de busca para a afirmação de idéias e reflexões que vem sendo 

observadas nas reflexões dos membros do Centro Atabaque, promove a necessidade de um 

novo espaço de discussão, reflexão e proposição. A este momento será denominado de 

Consultas Ecumênicas.  As Consultas Ecumênicas de Teologia e Culturas Afro-Americana e 

Caribenha aconteceram no tempo, não previsto de três décadas. Isto é a Primeira Consulta, 

 

[...] foi realizada de 8 a 12 de julho de 1985, em Nova Iguaçu, um subúrbio 
na periferia do Rio de Janeiro, lugar de concentração das comunidades 

negras no sul do Brasil. Estas, além de sofrerem grande discriminação racial, 
são vitimas da violência policial.90 

 

 Por ser uma Consulta Ecumênica, num período que o tema afro começa a ser 

frequente nas agendas de discussão e celebrações comunitárias, nos espaços de formação 

teológica, nos ambientes de ação pastoral e nas hierarquias das igrejas sentem-se na obrigação 

de refletir o seu papel histórico e institucional frente a esta população afro-americana. 

 

[...] O encontro teve a participação de trinta pessoas, das quais vinte e cinco 
eram negras (dezoitohomens e sete mulheres) e cinco brancas. Além dos 

cristãos (entre os quais estiveram presentes católicos romanos, metodistas, 

presbiterianos, batistas, presbiterianos e episcopais) também participaram 
pessoas que praticam Vodu, Candomblé e Lumbalu. Vieram pessoas do 

Haiti, República Dominicana, Curaçau, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Peru 

                                                

90 ASETT (org.), Identidade Negra e Religião. São Paulo: CEDI/Edições Liberdade, 1986, p.13. 
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e Brasil.91 

 

 O objetivo da Consulta foi de: 

 

[...] precisar o papel que uma instituição como a Igreja desempenhou na 

sujeição e dominação do setor afro-latino-americano. Desta avaliação 
pretendemos deduzir as alternativas que “restitui”, numa perspectiva 

diferente, o papel atual que cabe à Igreja nas tarefas de justiça social aos 

povos.92 

 

 Além do objetivo proposto, a organização do evento buscou afirmar um caráter à 

Consulta que consistiu em:  

 

[...] contribuir para se chegar a um diagnóstico preliminar da situação do 
Negro na América Central, do quadro histórico-social em vive 

nacionalmente, das alternativas que se oferecem à sua situação e da própria 
visão dos setores negros diante dessa situação. Diagnosticar, além disso, o 

papel da Igreja na busca de soluções, seu papel nos mecanismos 

institucionalmente estabelecidos (política estatal) e nos mecanismos de 

respostas acionados e articulados pelos próprios setores afetados.93 

 

 Por fim a Consulta construiu uma agenda de proposta, assim aprovada pelos 

participantes: 

 Que se lute por uma nova teologia que leve em conta os problemas reais dos homens, 

das mulheres e em especial das mulheres negras. Que o esforço se inicie pela Bíblia e pela 

revisão da sua apresentação e interpretação. 

 Que na teologia se resgatem as práticas e as tradições africanas onde existe maior 

igualdade entre homem e mulher 

 Que se elaborem livros escolares e catecismos nas Igrejas, voltados para a realidade 

do pobre e do negro, onde seus problemas e valores sejam apresentados, eliminando-se dos 

mesmos os preconceitos de raça e de cor. 

 Que se proponha a Igreja uma mobilização contra a discriminação e o racismo 

 Que se dê uma atenção maior à pastoral da mulher pobre e marginalizada, sobretudo 

das que são vítimas da prostituição. A maioria das prostitutas é negra e aí encontram por 

                                                

91 Idem, p. 13 e 14 
92 Idem, p. 53 
93 Idem. p. 53 
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causa da miséria, da falta de emprego e por necessidade de sobrevivência para si e para seus 

filhos. 

 Que as reflexões das Igrejas vinculadas aos problemas relativos à família, à 

paternidade responsável, ao controle da natalidade, ao aborto – que quase sempre partem das 

questões e problemas mais próprios da classe média – sejam primeiramente discutidas com as 

pessoas das classes populares, sobretudo com as mulheres pobres e negras. 

 Considerando o momento oportuno, sugerimos aos teólogos negros que escrevam um 

livro sobre – A teologia da libertação a partir das lutas do povo negro94. 

 A Segunda Consulta Ecumênica de Teologia e Culturas Afro-americana e 

Caribenha aconteceu em São Paulo nos dias 06 a 12 de novembro de 1994. Espelhando-se no 

êxito da Primeira Consulta este momento foi de somar esforços de pesquisa e produção nas 

áreas das Ciências Sociais, da Religião e a Teologia da Libertação para à luz das práticas 

vividas nas Comunidades Afro-americana aprofundar, discutir e elaborar conteúdos sobre o 

tema - Afro-América: Cultura e Teologia I. 

 Os objetivos da Consulta foram definidos em seis pontos: 

 

Colocar em comum os diversos aspectos sociais e teológicos a partir da 
realidade das Comunidades Afro-americanas e Caribenhas emergentes nas 

últimas décadas. 

Analisar e aprofundar à luz da reflexão teológica os grandes desafios que 
apresenta a realidade pastoral dos povos afro-americanos e caribenhos em 

cada realidade nacional ou regional; 

Propiciar uma maior articulação entre as iniciativas de reflexão teológica que 

têm surgido nas vária regiões do continente, referente à questão afro, 
fazendo um intercambio com propostas similares em outros continentes. 

Iluminar, em nível teológico, os desafios lançados pelas Igrejas Cristãs e 

pela Conferencia de Santo Domingo, no sentido de aprofundar as exigências 
de uma evangelização inculturada. 

Fazer uma avaliação sobre os aspectos teológicos emergentes da Pastoral 

Afro-americana e Caribenha. 
Aprofundar a reflexão sobre ecumenismo e macro ecumenismo a partir das 

culturas e religiões de origem africana.95 

 

 A presença de cientistas sociais, teólogos e teólogas, pastoras e pastores, sacerdotes, 

babalorixás e ialorixás, pesquisadores e pesquisadoras das questões e temas afro-americanos 

representando 11 países latino-americanos e da África do Sul e dos Estados Unidos.  

 

                                                

94 ASETT (org.), Identidade Negra e Religião. São Paulo: CEDI/Edições Liberdade,1986, p.49 e 50. 
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[...] Foram constituídas seis oficinas que trataram dos seguintes temas: 
Teologia negra feminista latino-americana. 

Negritude, projetos políticos e nova ordem mundial. 
Teologia da Libertação, fé e práticas afro-religiosas. 

O ecumenismo das comunidades de fé negras. 

Vivência litúrgica. 

Bíblia e comunidades negras.96 

 

 A Terceira Consulta Ecumênica de Teologia Afro -americana e Caribenha, foi 

realizada em São Paulo (SP) nos dias 20 a 25 de outubro de 2003. Como nas duas Consultas 

anteriores reuniram teólogos e teólogas, cientistas sociais, educadores e agentes de pastoral de 

diversos países latino-americanos e caribenhos. Também estiveram presentes representantes 

dos Estados Unidos, República do Congo e Angola. Como tema foi discutido: Teologia Afro 

americana: avanços, desafios e perspectivas e proporcionaram aos participantes dar 

continuidade as conclusões das Consultas anteriores, ampliando-as muito significativamente. 

 Nessa Consulta os resultados oferecidos aos leitores foram uma variedade de textos 

temáticos que, segundo Pe. Toninho foi “uma valiosíssima ilustração sobre a atualidade da 

Teologia Afro-Americana”. 

 A Consulta foi realizada com quatro partes temáticas: 1. Leitura da Conjuntura Afro 

americana; 2. O contexto da produção teológica; 3. Oficinas temáticas; e, Os avanços e 

desafios. Ao final foram redigidas Mensagens Finais. O objetivo desta Terceira Consulta 

alcançou seu êxito com um excelente documento publicado e sua pertinência junto aos 

espaços de discussão sobre o tema teológico afro-americano e caribenha repercutem até hoje. 

 Houve participação efetiva nessas consultas dos membros de vários grupos do 

movimento negro, inclusive do Atabaque. 

 Nesse sentido o grupo foi se organizando, se estabelecendo e foi sendo estruturado. 

 Assim, a tarefa do Centro ATABAQUE tem uma dimensão muito significativa na 

formação, capacitação da identidade do ser negro e negra nas comunidades da América Latina 

e Caribe. Num olhar de observação do processo de intervenção das hipóteses elaboração pelos 

membros do Centro Atabaque nestas lideranças negras e nas comunidades negras 

reconhecemos elementos epistemológicos pertinentes. Assim podemos sinalizar. A elaboração 

da teologia, em particular a negra, a partir do reverso da historia, isto é, devemos pensar uma 

                                                                                                                                                   

95 ATABAQUE/ASETT (Org.). Teologia Afro-americana – II Consulta Ecumênica de Teologia e Culturas Afro-

America e Caribenha. São Paulo: Paulus, 1997, p 6. 
96 Idem 
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reflexão teológica que seja na sua totalidade uma prática de inserção no dia-a-dia da 

comunidade negra.  

 O espaço da comunidade negra oferece aos membros do Centro Atabaque um 

ambiente potencial de elementos históricos, religiosos e de uma economia diferenciada capaz 

de problematizar e ser problematizado no sentido de responder aos pressupostos de uma 

teologia afro-americana e caribenha. Essa prática de inserção sócio histórica e teológica não 

pode ser abstrata. Deve esta ligada a ações vividas no contexto histórico-eclesial-comunitário. 

Nesse ambiente escolhido deve acontecer uma releitura bíblica comprometida com mediações 

e condicionamentos que devem traçar um rosto de Deus, cada vez mais enegrecido e 

comprometido com as praticas de libertação das populações afrodescendentes. 

 Não são poucos os empecilhos para o êxito da tarefa proposta pelos membros do 

Centro ATABAQUE, quando as dificuldades estão por todas as partes, pela dimensão e 

extensão do tema. Há que superar a desconfiança em relação aos cristãos que, em bom 

numero pretendem catequizar. Há que eliminar os preconceitos contra as religiões tradicionais 

afro-brasileiras e africanas. Há que buscar convergência, nunca generalização, nos 

fundamentos da fé e na expressão desses fundamentos. 

 Nas religiões cristãs a fundamentação da fé é buscada em Jesus Cristo e na história 

vivida pelo povo hebreu, cujos testemunhos estão registrados por escrito, na Bíblia. No caso 

das religiões tradicionais africanas e afro-brasileiras esta fundamentação acontece na historia 

dos Orixás, cujos testemunhos são transmitidos dentro de uma tradição rigorosamente oral. 

 O estudo desenvolvido pelos membros do Centro ATABAQUE acontece com o 

exercício pedagógico de estudar, cuidadosamente, as expressões das congadas dos 

moçambiques, dos quicumbis e dos ensaios dos tambores de crioulas, entre outras tantas 

manifestações praticadas pelo povo negro. 

 Por ser um empreendimento nada simples, o Capitulo 2 procura demonstrar como os 

membros do Centro ATABAQUE estabelecem um diálogo, questionamento e indicativos 

teóricos e práticos dos sinais de libertação na sociedade latino americana. 
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3 A PROPOSTA DE UM PROJETO DE PESQUISA CONSIDERANDO AS 

PRODUÇÕES DOS MEMBROS DO CENTRO ATABAQUE 

O Centro ATABAQUE97 é fruto de um processo de crescimento das ideias 

enunciadas na Consulta sobre Cultura Negra e Teologia na América Latina (1984). Nesse 

contexto ocorre o surgimento de vários movimentos históricos98, como também dos debates 

que são propostos nos meios universitários e das organizações não governamentais99, que 

priorizam acompanhar o processo histórico que alcança seu ápice nesta década de 80, do 

século XX. 

O nascimento do Grupo ATABAQUE100 é fruto de uma necessidade dos agentes de 

pastoral negros que detectaram uma lacuna de conhecimento no campo da história (diáspora e 

presença afro na América latina e Caribe), religiões afro, as suas tradições, legados e as 

reflexões da teologia cristã com um enfoque na perspectiva afro-brasileira e afro-americana. 

No inicio dos anos 90 acontecem as primeiras reuniões sob a coordenação do Pe. 

Antonio Aparecido da Silva. O “Pe. Toninho”, como carinhosamente era chamado. Ele teve 

um papel muito significativo na articulação e no convite da participação dos primeiros 

membros do Grupo ATABAQUE.  

Em dezembro de 2007 com o amadurecimento e o aumento no volume de trabalho, 

após uma longa reflexão, foi elaborado, aprovado e publicado, um Regimento Interno e o 

futuro Registro do novo nome101. 

Os fundamentos que favoreceram a legitimidade ficaram estabelecidos na 

perspectiva para refletir, elaborar, debater e publicar os escritos pelos membros do Centro 

ATABAQUE, sob os seguintes pontos: no campo civil os Congressos Afro-latino-americanos, 

                                                

97 O nome ATABAQUE foi aprovado pelos seus membros porque evoca a importância de um instrumento que 

para as religiões de matriz africana, dialoga através de diversos sons com os ancestrais, unindo o sagrado ao 

humano. Deste modo, na compreensão dos membros do Centro ATABAQUE – cultura e teologia negra – como 

missão fazer ecoar no mundo as muitas vozes negras silenciadas pelos diversos mecanismos de exclusão que 

coloca, a população afro-brasileira e afro-americana em condição de igualdade no diz respeito à pobreza, 

problemas relacionados à saúde, educação e ao aglomeramento urbano.    
98 Cf. Capitulo I – Movimentos Históricos. 
99 Por exemplo, No Movimento Negro cresce a organização do Movimento Negro Unificado Contra a 

Discriminação Racial (MNU) – sua fundação acontece em 07 de julho de 1978, nas escadarias do Teatro 

Municipal de São Paulo com a convocação de homens e mulheres negras a reagir contra a violência racial a qual 

eram submetidos, em todos os espaços da sociedade paulista e no Brasil. Na Igreja Católica em fevereiro de 

1980 acontece o 1º Encontro de Agentes de Pastoral Negros – a convite da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil e, em 1983, acontece o 1º Encontro dos Agentes de Pastoral Negros, a nível nacional, dando inicio a uma 

das maiores organizações presentes nas comunidades afro-brasileiras. |No Cap. 1 foi relatador um histórico dos 

Movimentos Negros na América Latina. 
100 Este foi o primeiro nome aprovado pelos membros fundadores do Grupo Atabaque. 
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realizados desde os anos 70 em diferentes países. No fator eclesial, apontam-se as chamadas 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e a denominada “Igreja dos Pobres”, assumida em 

Medellín (1968) e reafirmada em Puebla (1979). Puebla “aludindo a situação dos povos 

negros, reconhece a figura de Jesus Cristo sofredor nos rostos dos pobres, inclusive, daqueles 

que, assim como os indígenas, estão entre os pobres mais pobres deste continente latino-

americano”. E, No fator teológico, indica-se o desenvolvimento da Teologia da Libertação, 

apesar de serem tímida as reflexões, que possam promover uma verdadeira mudança nas 

práticas pastorais, eclesiais e dos documentos do magistério, considerando a participação 

efetiva de uma imensa população afro-americana, na fé cristã e, nas tradições religiosas afro 

com sinais e práticas ecumênicas sensíveis. 

O Centro ATABAQUE tem nestas duas experiências afro-brasileiras que surgem 

como organizações representativas nos anos 80, do século XX, sua base. O ambiente que 

proporcionou a reflexão foi a história da Igreja Católica no Brasil. Neste período histórico 

estava havendo o crescimento de novas práticas pastorais significativas para todo o conjunto 

eclesial. Como marcos deste processo estão às decisões pastorais encaminhadas na Segunda 

Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano102. A libertação foi o tema gerador e o 

conteúdo referência nos textos publicados. À luz desse espírito, o povo ligado as pastorais, 

mais comprometidas com temas das pastorais sociais, bíblicas e moral fazem uma nova 

experiência da fé e um novo exercício pastoral apartir de uma práxis concreta de libertação do 

homem e da mulher latino-americana.103 

O que vai acontecer no seguimento histórico até a III Conferência de Puebla104, será 

a aplicação de uma ação eclesial de serviço e comunhão do povo de Deus. Ou ainda, será o 

compromisso assumido de elaborar a identidade eclesial do principio de comunhão e 

participação.105 E, como passo a alcançar nos próximos anos será uma perfeita 

enculturação.106 

                                                                                                                                                   

101 Veja em Anexo o Regimento Interno aprovado em 16 de dezembro de 2007. O Estatuto não teve seu registro 

efetivado justificado por atrasos nos procedimentos e ao falecimento do Pe. Toninho (17 de dezembro de 2009). 
102 Assembleia do Episcopado realizada na cidade de Medellín (Colômbia) de 26 de agosto a 6 de setembro de 

1968, tendo com tema – A Igreja na atual transformação da América Latina à luz do Concílio. 
103 Cf. LIBANIO, J.B., Experiência de Deus no pobre – experiência espiritual fundante da Teologia da 

Libertação, In: Teologia da Libertação, Coleção Fé e Realidade, Ed. Loyola, São Paulo, 1987, p. 103-116. 
104 III Conferência Geral do episcopado Latino-americano com o tema A Evangelização no presente e no futuro 

da América Latina, realizado no mês de janeiro de 1979, na cidade de Puebla, México. 
105 ANTONIAZZI, A., Comunhão e participação – Como Puebla usa suas palavras-chave, In: Revista 

Atualização 10(1979), p. 265-277. 
106 Cf. AZEVEDO, M. C., CEBs e Inculturação na Evangelização na Evangelização, In: Comunidades Eclesiais 

de Base e Inculturação da Fé, Coleção Fé e Realidade, n. 19, Ed. Loyola, São Paulo, 1986, p. 255-377; Ver, 

Inculturação, In. CLAR, A formação: um desafio para os religiosos da América Latina, CRB, Rio de Janeiro, 

1987, p. 124-132. 
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Na pastoral da Igreja Católica no Brasil, acontece uma experiência muito 

significativa, que foi impulsionar uma articulação para que a comunidade afro-brasileira seja 

uma experiência presente e respeitada no contexto da reflexão eclesial. Este será nosso objeto 

de aprofundamento, nesta dissertação. Daremos prioridade a duas experiências que 

consideramos sinônimos de uma práxis libertadora, a dos grupos União e Consciência Negra e 

Agentes de Pastoral Negros.  

Estas duas experiências serão protagonistas de elementos importantes para o 

fortalecimento do movimento social afro-brasileiro e afro-americano, como também, 

apresentou uma pauta temática aos teólogos, cientistas da religião, profissionais das ciências 

sociais e das ciências humanas, com muito vigor de busca de fundamentos e dados científicos.  

Os estudos107 que serão referencias para a realização desse momento de partilha de 

experiências de fé e vivências, de estudos de temas prioritários e a proposição de uma agenda 

futura, facilitou o surgimento do Centro ATABAQUE. Uma síntese dos acontecimentos que 

darão suporte teórico para este momento de encontro afro latino-americano será o 

engajamento nas lutas de libertação e independência nos países da América Latina e Caribe. 

As condições logo após as conquista “coletivas” nem sempre foram favoráveis à população 

negra: 

 

- o negro lutou pela independência de cada país, mas as nascentes repúblicas 
o mantiveram como escravo muitos anos mais; 
- o negro lutou pela abolição da escravatura, mas sua alforria foi lenta, 

gradual e condicionada; 

- o negro lutou pela soberania de seu país natal, mas demorou a ganhar a 

cidadania; 
- o negro foi “enganchado” pelos bandos das lutas intestinas, mas nunca teve 

acesso ao butim público; 

- o negro foi “bucha pra canhão” para a estratégia militar do continente, o 
que explica o seu total desaparecimento em grandes regiões da América 

andina, na região do Chaco e meridional.108 

 

Nesta perspectiva, houve privação das populações pobres: Negros, Indígenas e 

                                                

107 Há uma longa lista de textos que relatam a história do afro-americano e afro-brasileiro, citamos aqueles que 

são presença na maioria das produções e foram os motivadores desta Consulta: FREIRE, Paulo, Pedagogia del 

Oprimido, Santiago, 1967; FANON, Frantz, Peaunoire, Masques blancs, Paris, 1952; FANON, Frantz, Por La 

Revolución africana, México, 1975. DUSSEL, Enrique D., História de La Iglesia em América Latina, Barcelona, 

1972; FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil, São Paulo, Editora Nacional, 1971. MOURA, Clovis, 
Rebeliões da senzala. São Paulo, Livraria Ed. Ciências Humanas, 1881; ____. Raizes do protesto negro. São 

Paulo, Global, 1983. Estes e tantos mais que serão importantes no processo de construção desta Consulta. 
108 ASETT. Identidade Negra e Religião – Consulta sobre Cultura Negra e Teologia na América Latina. São 

Bernardo do Campo: CEDI/Edições Liberdade, 1986, p.18 
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setores excluídos de sonhar sequer com o futuro. Mesmo nestas condições, continuam sendo 

povos de Fé. A situação da população negra nas Américas, dramática desde a escravidão, é 

ainda agravada, por vários planos econômicos e sistemas governamentais, como: 

Neoliberalismo vigente, sedimentado no “mercado total”, e o novo fenômeno da 

“globalização”, pesam sobre as populações pobres em geral. 

Com esse contexto e após o Concílio Vaticano II, o clero tem tido comunhão com os 

excluídos, tanto nas alegrias e esperanças, nas tristezas e angústias. Na perspectiva desses 

novos objetivos eclesiais, têm sido visíveis os esforços de setores marcantes do magistério da 

Igreja, da ação pastoral das comunidades, como na área da teologia. A Teologia Latino-

Americana tem mostrado ser cada vez mais sensível e aberta às novas situações emergentes: 

Negros, Mulheres e Indígenas. E esta abertura só é possível a partir da metodologia 

introduzida pela Teologia da Libertação.109 

A Teologia da Libertação firmou o momento ético, crítico e profético da experiência 

cristã. A polêmica mais forte está na sua cumplicidade com a realidade dos pobres. Em 

síntese, diria que ela é como uma árvore frondosa onde, a partir de um tronco consistente, 

surgiram ramos que continuam a multiplicar-se, sem nenhuma preocupação de controle ou 

poda. Eticamente a Teologia da Libertação, atualmente serve de parâmetro para vários 

seguimentos da sociedade civil (política, relações sociais, econômica, etc.), ou seja, a opção 

pelos pobres é intrínseca à identidade da Teologia da Libertação. No entanto, segundo 

Clodovis Boff, teórico dessa teologia, uma das razões porque se fala menos hoje da Teologia 

da Libertação é que, em boa parte, esta teologia já foi incorporada pela Igreja Institucional. 

Nesta perspectiva, as ideias de “pecado social” de “conscientização” de “missão profética” e 

de “transformação das estruturas”, já circulam com mais naturalidade dentro da área eclesial. 

                                                

109 Leonardo Boff ao descrever sobre os passos metodológicos da Teologia da Libertação e do Cativeiro, afirma: 
“Quando nos referimos ao método, não entendemos como algo extrínseco ao trabalho teológico. O método é a 

própria teologia em ato concreto, sua forma histórica de sensibilizar-se diante da realidade, de fazer as perguntas 

e formular as respostas, de elaborar os modelos na práxis e encontrar as mediações que os implementam. Da 

mesma forma, os diversos passos não são compartimentos estanques e sim momentos de um mesmo movimento 

dinâmico, nos e pelos quais a realidade e a verdade se vão desvelando. A teologia da libertação elabora-se de 

acordo com um método iniciado pela Gaudium et spes e oficializado por Medellín, feito paradigmático em todo 

tipo de reflexão latino-americana como uma espécie de ritual: analise da realidade – reflexão teológica – pistas 

de ação pastoral. Isto constitui uma verdadeira revolução metodológica diante da maneira de praticar a teologia 

nos centros metropolitanos. Simplesmente não se parte já de quadros teóricos elaborados abstratamente e 

sistematizados totalizadoramente, mas de uma leitura cientificamente mediatizada da realidade, dentro da qual se 

processa a práxis da fé. Apartir desta depois de captar as urgências, os anseios e as interpelações à consciência 

cristã, opera-se a reflexão teológica. E esta, por sua vez, nãos se substantiva e se fecha no gozo de sua 
iluminação, mas antes se abre como práxis de fé libertadora. Esse procedimento metodológico não está isento de 

implicações hermenêuticas, as quais nem sempre são conscientizadas por aqueles que comumente o empregam, 

mas sim em círculos vigilantes da teologia da libertação. In: BOFF, Leonardo. Teologia do Cativeiro e da 

Libertação. Vozes, Petrópolis, RJ, 1987, p. 30-31. 
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Em 1988, diante dos reclamos das organizações negras, das pastorais sociais e dos 

movimentos negros a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB, aprovou a 

Campanha da Fraternidade com o tema: A Fraternidade e Negro. E, o lema foi – Ouvi o 

clamor deste povo110. Foram realizadas muitas atividades que propiciaram grandes discussões 

e aprofundamentos nas comunidades, o que ajudou muito a conscientização com relação à 

negritude. Também, foi o ano do centenário da abolição da escravidão negra no país e as 

escolas e os movimentos afro promoveram extensas agendas acerca do tema. O CELAM 

(Conferência Episcopal Latino-Americano) também tem realizado algumas iniciativas 

voltadas para a comunidade Afro-Americana. As comunidades Eclesiais de Base (CEBs) que 

num primeiro momento, certamente pela influência de seus intelectuais orgânicos, mostraram-

se receosas às questões étnico-culturais e de gênero, aos poucos, à medida que a vontade das 

bases foi superando o monitoramento dos radicais, foram assumindo o seu rosto Negro, 

Indígena e de Mulher. 

Em 1985, com a publicação da tese de mestrado do padre negro jesuíta João Manuel 

de Mira, o Joca111, veio à primeira resposta de dentro da comunidade Negra. “A 

evangelização do negro no período do colonial brasileiro”, foi o tema da sua investigação. 

Nestes 30 anos foram publicadas várias outras teses de mestrado, doutorado e artigos e livros 

que contribuíram e continuam a fazê-lo, em caminho de afirmação da identidade, história e 

vitórias do povo afro-brasileira e afro-americano112. Nesta perspectiva são novos valores que, 

despertados pela militância e para a pesquisa de campo ou em base bibliográfica, buscam na 

academia instrumentos para a sistematização dos seus conhecimentos e de suas vivências 

junto a grupo de base.  

Há que se considerar que nova abordagem, considerando a história e o contexto em 

que surgiram as preocupações e os temas foram sendo abertos e ampliados com referência às 

questões negras. Na agenda da teologia afro-brasileira, a sustentabilidade, o meio ambiente, 

os mistérios e ritos do sagrado afro (na diáspora), passam pela efetivação de uma luta política 

que levaria ao estabelecimento de políticas públicas de desenvolvimento sócio econômico e 

sustentável das comunidades negras das grandes periferias dos centros urbanos e das zonas 

                                                

110 CNBB. Texto Base – Campanha da Fraternidade 1988. Brasília: CNBB. 
111 O Pe. Joca, assim chamado carinhosamente – o Pe. João Manoel Lima Mira, filho de Pelotas (RS) onde 
nasceu em 19-09-1948. Um padre negro, jesuíta. Um sacerdote para o mundo e intelectual reconhecido:  Pe. 

Mira morou no Chile, na Argentina, Uruguai, estados Unidos e no Japão. Como escritor deixou muitos artigos 

publicas, mas sua obra de referência é “a evangelização do negro no período colonial brasileiro”, São Paulo, Ed. 

Loyola, 1983. 
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rurais, nas comunidades tradicionais e nos quilombos, no Brasil e na América Latina.  

Dentro da Comunidade Negra acontece a formulação de propostas e concepções 

sociopolíticas próprias que, ao mesmo tempo, foram e estão abertas à contribuição dos demais 

grupos e povos afro-americanos como partilha nas lutas de ações afirmativas. Na Comunidade 

Negra é igualmente marcante o desmonte das ideologias de dominação, entre elas, a do 

“embranquecimento”, com a apresentação de um projeto de sociedade que possa contribuir na 

afirmação de uma sociedade marcada pelas suas identidades étnicas, culturais e religiosas 

respeitosamente constituídas e reconhecidas.  

Os membros do Centro ATABAQUE assim descrevem “a nova sociedade que 

queremos ter”, 

 

[...] Reafirmamos o ideal de uma nova ordem autêntica, radical e profunda, 
superando a visão funcionalista e estruturalista da sociedade que não só 

proponha uma nova política de reajuste econômico, mas um novo padrão de 
relações sociais, onde a pessoa e a vida sejam elementos articuladores do 

processo político-econômico. O nosso projeto político, tecido desde a 

linguagem simbólico-cultural (dança, musica, produção econômica etc.) tem 

uma realidade abrangente que subverte a lógica mágica do neoliberalismo e 
aponta valores que são vitais para a humanidade e que dão respostas à perda 

de identidade e à angustia existencial da humanidade, à medida que nos 

afirma a pessoa com seu valor em si mesma e não como unidade de 
produção, e a terra não como reserva de valor, mas como espaço vital.113 

 

Na continuidade os membros da Oficina 2 que procurou refletir sobre o tema 

“Elementos e pressupostos da reflexão teológica nas comunidades negras – composta por 

membros do Centro ATABAQUE e convidados de diversos países da América Latina e 

Caribe detalham como deverá ser esta nova sociedade, só será nova, de fato, se nascer a partir 

da nova pessoa gerada desde uma nova ética. Nessa dinâmica, a mística e a espiritualidade são 

ânimo de luta e resistência que respeite a diversidade dos processos vividos pelo outro na 

construção de sua identidade pessoal. Esse novo padrão de relações supõe uma nova relação 

interpessoal do ser humano com a terra, na base da harmonia ecológica, e interinstitucional, 

que passa pela desatomização dos grupos negros, assumindo a negritude como elemento de 

mobilização e nucleação, construindo alianças sem desconsiderar as divergências e assumindo 

                                                                                                                                                   

112 MUNANGA, K. e SANTOS, Antonia de Lourdes dos. publicaram, “Cem Anos e Mais de Bibliografia sobre 

o Negro no Brasil – (Obra revisada, corrigida e ampliada – classificação por assunto), 2002., In: 
http://www.letraviva.net/arquivos/brasil-africa/cem_anos_e_mais_de_biografia_do_negro.pdf.  
113 Cf. FONSECA, Dagoberto (org.), Oficina 2: Negritude, projetos políticos e nova ordem mundial, In. op. cit. 

p. 135-143. In: ATABAQUE/ASETT (org.), Teologia Afro-Americana – II Consulta Ecumênica de Teologia e 

Culturas Afro-Americana e Caribenha, realizada em São Paulo, na data de 06 a 12 de novembro de 1994.  
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um conjunto de ações estratégicas de articulação que contemple ações dirigidas ao conjunto 

dos excluídos, tais como: 

* luta pela recuperação do espaço vital (terra), a partir do resgate dos remanescentes 

de quilombos, palanques etc., e das reservas indígenas; 

* luta pela conquista de políticas de reparação que possibilitem ao povo negro e ao 

conjunto dos excluídos o acesso às políticas públicas (emprego, saúde, educação etc.); 

* apontamos a educação/formação política para a cidadania como realização pessoal 

e para viver dignamente; não como qualificação para a competividade de mercado.  

Este é um dos principais temas que deve a teologia afro-americana apontar como luz 

e sistematizar as ações que são vividas por todo o continente latino-americano e caribenho. 

O novo projeto de elaborar um roteiro teológico permitiu um estimulo recíproco 

entre práticas eclesiais e reflexão teológica, possibilitando a descoberta dos múltiplos rostos 

de Deus.  Aqui o rosto negro de Deus surge como destaque no contexto das comunidades 

afro. Uma pratica comunitária, eclesial e teológica centrada na comunidade permitiu ao 

teólogo afro entrar em contato com a riqueza do cotidiano afro. Este novo contexto foi 

fundamental para que os membros do Centro ATABAQUE retomassem temas que foram e 

serão pertinentes no conjunto das reflexões para uma teologia afroamericana como, por 

exemplo, o da história da salvação com uma nova leitura de identidades e sentido na história 

vivida pelo homem e pela mulher afro. 

As histórias do povo afro como expressão da continuidade, na diáspora africana, será 

o lugar teológico por excelência. A este propósito, Enrique Dussel, assim se expressa:  

O primeiro problema a ser colocado numa nova reflexão teológica é sobre a 

possibilidade ou não de um logos sobre Deus. E, se possível, quando, onde e como Deus se 

re-vela, se desvela, tira o véu, tira o véu que a oculta e se faz compreensível ao que é finito? 

Ele, o infinito, vai ser compreensível por sua revelação e tal como tenha querido outorgá-la. É 

bem sabido que esta revelação é histórica, só histórica. O único lugar teológico é a história 

concreta que viemos cada dia. 

Esta menção de Enrique Dussel é uma das dimensões que podemos reconhecer nas 

produções publicadas pelos membros do Centro ATABAQUE. Para o(a) teólogo(a) que está 

refletindo a partir da realidade das comunidades negras no continente, a historia é o precioso 

lugar do desvelamento de Deus. Como afirma Pe. Antonio Aparecido, 

Animados por esta esperança, podemos concluir que o Deus da Vida se revela ao 

povo negro como Aquele que ajuda a recuperar sua identidade pessoal e comunitária, que 

reconstitui seus laços familiares ampliando o parentesco a partir da fé, que o leva a uma 
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vivência comunitária, que o anima na luta contra a opressão, que o estimula na formação dos 

quilombos, onde experimenta uma vida igualitária, fraterna e solidária. 

 Esta realidade tem exigido uma profunda sintonia como o cotidiano das 

comunidades. Daí emerge uma nova reflexão teológica afro-libertadora com uma proposta a 

partir da realidade vivida pelas comunidades afro-brasileira e num diálogo com comunidades 

e pesquisadores latino-americanos e caribenhos. Neste contexto é que o Centro ATABAQUE 

será convidado pela liderança comunitárias afro – cristãs e das religiões tradicionais africanas, 

para refletir e publicar conteúdos temáticos com o objetivo de contribuir no fortalecimento do 

papel do homem e da mulher negra. 

Os primeiros temas vieram da realidade mais imediata e das ambiguidades históricas, 

privilegiando-se as reflexões nos grupos de base, em meio às populações periféricas, 

sobretudo, porque é aí que se encontra em maior número a população negra. Os cenários e 

realidades emergentes serão os principais subsídios para que os membros do Centro 

Atabaque, reunidos com periodicidade e disciplina nos debates, organizaram uma agenda 

capaz de realizar a II Consulta Ecumênica de Teologia e Culturas Afro-americana e 

Caribenha, realizada em São Paulo entre 06 e 12 de novembro de 1994. 

Nessa consulta o tema foi “Teologia Afro-Americana” e procurou apresentar 

reflexões sobre alguns pontos importantes para estar constar na reflexão teológica afro-

americana, assim enunciados:  

* Teologia da Libertação, fé e práticas afro-religiosas: surgem questões como se 

realizar a articulação da fé cristã e culturas africanas. 

* Teologia negra feminista latino-americana: de referência em sua cultura, a mulher 

negra passa a sofrer ao menos três tipos de discriminação: gênero, classe e etnia. Surge então 

a mulher negra como novo sujeito teológico. Faz-se necessário uma teologia onde a história é 

o palco dos acontecimentos. Essa teologia feita por mulheres negras traz de volta às mulheres 

as palavras sobre si mesmas, a posse do seu próprio corpo. É a teologia da retomada e 

valorização do prazer, da exorcização da culpa de ser mulher, negra, pobre.  

* Ecumenismo das comunidades de fé negras: é a postura necessária à comunidade 

negra no sentido de superar os limites que dificultam laços maiores de convivência, de 

respeito. 

* Teologia da Libertação, Bíblia e Comunidades Negras: a comunidade negra 

entende a Bíblia não como o testamento de uma etnia, mas como experiência concreta de fé 

dos marginalizados (as).  

* Negritude, projetos políticos e a Nova Ordem Mundial: a nova ordem mundial tem 



72 

 

 

preocupado a comunidade negra, e essas são as maiores vítimas da brutalidade deste processo. 

* Celebrando o Deus da Vida 

Nessa Consulta houve a presença de representantes de diversas tradições cristãs, 

evangélicas e das comunidades tradicionais africanas. Na abertura duas vozes referências da 

Igreja Católica no Brasil – Dom Paulo Evaristo Arns (então Arcebispo de São Paulo-SP) e 

Dom José Maria Pires (então Arcebispo de João Pessoa-PB) afirmaram alguns pontos que 

revelam o contexto e as temáticas que esta II Consulta deve ter sua atenção. Dom Paulo 

enfatiza que, 

 

Gostaríamos, agora, de fazer o que é costume entre nós, a partilha. O 
ecumenismo existe entre os dirigentes. De fato eu não conheço cidade no 
mundo como a de São Paulo, onde nós nos reunimos não só para rezar, mas 

também para conversar, discutir, organizar problemas em comum, como no 

caso da defesa das crianças, A organização da pastoral do menor, e tantas 
outras coisas. As iniciativas ecumênicas nos unem em muitos momentos, 

mas nem sempre o povo participa. Muitas vezes as atividades ficam restritas 

a uma espécie de hierarquia do ecumenismo. Entretanto o povo só participa 

quando o ecumenismo é realizado em favor da vida, das crianças 
abandonadas, da mulher marginalizada, das terras que devem ser 

divididas.114 

  

Em seguida, Dom José Maria Pires procura contextualizar o Deus da vida nas 

comunidades afro-americanas e caribenhas. Sua reflexão é desenvolvida com relato da 

história da diáspora africana, a história do povo negro e a Igreja no período da escravidão, nas 

relações com as religiões tradicionais africanas (dando destaque a religião do candomblé). E, 

para concluir apresenta pontos para nossa reflexão, que assim sistematizamos com suas 

palavras, 

 

A teologia que nasceu e se desenvolveu na América e no Caribe privilegia os 
pobres por serem os preferidos de Deus. Ela não parte dos princípios gerais, 
das verdades incontestes ou dos dogmas proclamados. Humildemente, o 

teólogo da libertação contempla a realidade do povo e identifica nessa 

realidade os apelos do Senhor. [...] 

[...] Aprendemos tão bem a filosofia grega da distinção entre o corpo e alma 
que acabamos separando os dois [...]. Sem entrar em discussões filosóficas, o 

negro nos ensina a não separar o que Deus uniu: corpo e alma foram unidade 

aqui e no além.[...]. 
O negro leva muito a serio sua pertença a um Orixá. Para ele, ser “filho de 

Ogum” ou “filha de Yansã” é mais do que uma honra, é uma segurança. [...] 

O negro vive a mística da pertença. [...]. 
A religião dos Orixás, de modo especial na cultura nagô-yorubá, atribui 

                                                

114 Idem, p. 15 
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papel de destaque à mulher. No terreiro, a mãe-de-santo é a pessoa mais 

importante, a maior autoridade, a sacerdotisa. [...]. Teríamos milhares e 

centenas de milhares de pequenas comunidades cristãs organizadas na base 
do terreiro, com uma mãe-de-santo à frente, incorporando os valores 

evangélicos nas tradições do candomblé e mantendo uma solidariedade forte 

e profunda com os mais pobres. 

Somos pouco acolhedores em nossas celebrações, retrato da vida. As pessoas 
são números. Muitos vêm à igreja apenas para cumprir preceito ou para se 

abastecer espiritualmente. Poucos vêm para se encontrar com os irmãos. [...] 

A cultura religiosa africana é diferente. A irmã, o irmão ou visitante são 
cercados de atenção todo tempo. [...] No final, todos participam do banquete 

dos Orixás. Há uma expressão simbólica de comunhão fraterna e de 

comunhão com a Divindade. 

Os ritos de iniciação prolongam-se por vários anos. [...] A seriedade com que 
se fazem essas iniciações nada fica a dever ao catecumenato da antiga 

disciplina eclesiástica ou ao noviciado que se faz nas Ordens e Congregações 

Religiosas. Em todo o caso, acredito que os mestres e as mestras de noviços 
lucraria bastante se pudessem conhecer como a mãe-de-santo prepara suas 

filhas para se tornarem filhas-de-santo. 

[...] Na América e no Caribe parece que a situação é mais confortadora para 
nós das Igrejas tradicionais. A densa população negra do nosso continente 

permanece em nossas Igrejas. Nós, negros, alimentamos, porém, a esperança 

de que nos seja reconhecido o direito de cidadania eclesial. Acreditamos 

cada vez mais fortemente que é possível o negro ser discípulo de Cristo e 
viver na Igreja sem deixar de ser negro, sem renunciar à sua cultura, sem ter 

de abandonar a religião dos Orixás que, como o judaísmo, poderá deixar-se 

impregnar da mensagem de Jesus Cristo.115 

 

Na década de 80, do século XX um dos temas em destaque pelas ciências teológicas 

e da religião é o processo de marginalização e exclusão que tem atingido os afro-americanos. 

Este público é uma parcela da sociedade brasileira e latino-americana expressiva quanto a sua 

densidade demográfica e na mobilidade social e urbana. Também, sua emergência é percebida 

na análise da conjuntura econômica, social e política. 

Por esses dizeres dos bispos da Igreja Católica, as reflexões nessa consulta foram se 

ampliando e enriquecendo os vários agentes do movimento negro, que participavam.  

E, nesse sentido houve um espectro maior nas atuações dos grupos, com ênfase no 

Atabaque. A produção realizada por seus membros constata-se que são as “dívidas” ou “uma 

dívida”, assim explicitada por Antonio Aparecido na apresentação de um de suas obras: 

A escravidão é, por certo, uma dívida impagável. Entretanto, é necessário que a 

sociedade como um todo e seus dirigentes em particular, tenham a consciência do dever e 

responsabilidade para com aqueles e aquelas que tendo sido vitima de tão horrenda situação, 

carregam até os dias de hoje marcantes consequências. É preciso, sobretudo, buscar soluções 

                                                

115 Idem, p. 27-31. 
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para os problemas que emergiram desde o regime escravista de total submissão e que ainda 

perduram, gerando ceda vez mais exclusão. Em mais esta publicação, o ATABAQUE: 

Cultura Negra e Teologia refletem de maneira objetiva as dívidas sociais brasileiras para com 

a população afro. Trata-se de uma questão delicada e por vezes polêmica. Contudo, o seu 

ocultamento tem como consequência a perpetuidade de seculares práticas de injustiça. 

Pode-se perceber uma reflexão que antecede o momento, vai nas raízes, onde foram e 

estão instauradas as primeiras desigualdades, onde estão as causas fundamentais das 

diferenças que se apresentaram outrora e permanecem até hoje. Nessa perspectiva e com esse 

enfoque o grupo mantém a sua reflexão/ação. 

 

E continuam as palavras de Silva(1997) reiterando a importância desse 
aspecto no entendimento da situação atual referente à negritude: A dívida 

causada pela escravidão, além da sua dimensão ética-moral de crime de “lesa 
humanidade” constituiu também um irreparável prejuízo ao continente 

africano. É importante ter presente que para o mercado de escravos eram 

selecionados os melhores quadros. Portanto, esta pratica provocou entre 
outros danos um enorme desequilíbrio entre os povos e tribos na África. 

Aqui entre nós, as consequências, estão, sobretudo no campo da educação, 

da cultura, da constituição familiar, saúde e sem dúvida alguma e de forma 
acentuada, no campo econômico, social e religioso. 

 

Outro aspecto trazido por Afonso M. L. Soares, membro do Centro ATABAQUE faz 

uma reflexão a partir das famílias negras – A divida para com as famílias negras, 

 

Nós somos uma nação que, na maior parte de sua história, teve como maioria 
uma população em cativeiro, subjugada pelo regime de escravidão. Uma 

população de não-brasileiros. Tudo isto custou caro às famílias africanas que 
em quatro séculos perderam entre escravizados e mortos, de 65 a 75 milhões 

de pessoas.116 

 

O autor procura exemplificar momentos significativos que esta população negra 

realizou na busca de viver a liberdade com a possibilidade de ser família negra. Porém, relata 

Soares, 

 

Já dissemos que a agonia do escravismo foi lenta, e mesmo se pode hoje 
afirmar que, acabando o escravismo, não acabou a escravidão. O tripé 

                                                

116 Cf. SOARES, Afonso M. Ligório. A dívida para com as famílias negras, In: JUNIOR, Vilson Caetano de 

Sousa, (org.) Uma dívida, muitas dívidas: os afro-brasileiros querem receber, ATABAQUE/SOLIDARIDAD, 

São Paulo, 1998, p. 9. 
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latifúndio-monocultura-mão-de-obra forte e barata não foi destroçado até 

hoje. Mas contra essa situação os escravos se rebelaram muitas vezes. [...] O 

paradeiro dos que se libertavam eram refugiar-se nos quilombos e 
mocambos para organizar uma vida comunitária e sem injustiça, um novo 

padrão familiar nascido da saudade da África e de sua reinvenção no Brasil. 

Tal modelo ofereceu fortes resistências às tropas governamentais e dos 

senhores que os atacavam. Era um novo padrão ampliado de família, gerado 
pelo sonho de liberdade. [...] Quilombos, irmandades, terreiros são apenas 

algumas das paginas da histórica contribuição das famílias negras ao Brasil. 

Há muito ainda a ser escrito.117 

 

Acrescentando nessa perspectiva, soma-se os dizeres de Dagoberto José Fonseca, 

igualmente membro do Centro ATABAQUE, realizou uma reflexão sobre a situação política e 

de cidadania da população afro-brasileira. Fonseca faz uma reflexão, em que procura 

contextualizar fatos históricos que fala da presença afro e suas relações no meio social. O 

historiador procura enfatizar que, 

 

Muito se tem estudado e falado sobre a edificação da República Brasileira, 
mas pouco se tem dito com profundidade sobre a presença e a situação dos 

descendentes de africanos na passagem do regime escravocrata para o 
republicanoentre nós. Vale ressaltar que, o processo político naquele período 

estava conturbado não só pelo medo da “elite branca” em relação a 

população escrava, mas também pela organização dos liberais que eram 
contra a escravidão, porém favoráveis a imigração de mão de obra 

europeia.118  

 

Fonseca relata no seu estudo quais são as razões da ausência do negro no espaço 

político e social ao longo da história política brasileira, 

Assim torna-se necessário desmistificar a ausência de políticos de origem afro na 

história política brasileira, eles estiveram presentes em diversos momentos, mas não se 

reconheceram como tal e não fizeram qualquer proposta política que atendesse o grupo de 

maneira explicita e contundente, muitos nem mesmo implicitamente já que negaram sua 

existência passada ou mantinham-se no jogo político a troco dessas concessões perversas. 

Posto que concorressem para uma adulteração da sua identidade e a de seus “potenciais” 

eleitores. 

 

                                                

117 Idem, p. 20 e 21. 
118 Cf. FONSECA, Dagoberto José. Uma dívida, muitas dívidas: Os(as) Afro-brasileiros(as) querem receber. In: 

JUNIOR, Vilson Caetano de Sousa, (org.) Uma dívida, muitas dívidas: os afro-brasileiros querem receber, 

ATABAQUE/SOLIDARIDAD, São Paulo, 1998, p. 93 
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[...]As estruturas partidárias e de poder decisório classicamente incorporaram 
e utilizaram o contingente de afro-brasileiros (as) em suas plataformas 

políticas desde o período escravo. Nesse momento histórico tinham nítida a 
negativa de que os afro-brasileiros (as) pudessem participar da arena pública. 

Os “negros” e as “negras” eram visíveis apenas nas revoltas, insurreições, 

fugas e “assassinatos legítimos”, como disse Luís Gama.119 

 

No seguimento de sua reflexão Fonseca aproximando da atualidade vivida pela 

população afro-brasileira, indica quais são os modos e meios destes serem reconhecidos nos 

espaços sócio-políticos que viviam,  

 

Atualmente, as condições sociais mudaram, mas não o bastante para 

deixarmos de sermos os invisíveis clássicos do passado. A participação 
agora desse contingente na vida política partidária, majoritariamente, situa-

se, ainda, como carregador (a) do “piano”, ou melhor, da lata de tinta e da 

cola, do panfleto, das reuniões nas casas, das cozinhas dos centros 
comunitários e das sociedades amigos de bairro. Enfim, fazendo o trabalho 

de “base”. Salientamos que esse quadro pode estar superdimensionado, mas 

ele reflete uma das facetas da realidade política nacional. 
[...]Finalmente e de maneira resumida, podemos dizer que se temos vontade 

política, enquanto cidadãos (ãs), independente de nosso credo, cor, etnia, 

sexo, cultura ou instrução escolar, de construir um futuro melhor rumo a 

uma sociedade igualitária, utópica, isso depende de todos (as) nós. Não de 
um (a) ou outro (a). Afinal, o emprego, o bem estar, a saúde, a civilidade, a 

dignidade, a humanidade, etc. não é um bem em si mesmo se não for 

partilhado de maneira eficiente e solidária, caso contrário eles podem ser de 
fato o contrário do que são.120 

 

Como complemento e enriquecendo o enfoque no ângulo corporal, Antonio 

Aparecido da Silva, considerado membro-fundador e ancestral121 do Centro ATABAQUE, 

propõe uma reflexão a partir do tema saúde negra.  É realidade reconhecida como um 

“descaso com relação à saúde da população negra já vem desde à Travessia do Atlântico 

quando muitos africanos, acometidos por moléstias eram atirados ao mar122.” Ao longo da 

história desta diáspora africana, relata o autor que, 

 

                                                

119 Idem, p.98. 
120 Idem, p. 108 
121 Pe. Toninho se destacou pelo combate a toda e qualquer forma de discriminação racial. Nascido em Lupércio, 

pequena cidade do interior de São Paulo, viveu uma boa parte de sua infância e juventude em Parapuã, outra 

pequena cidade do interior de São Paulo, onde foi sepultado. Tinha 33 anos de vida sacerdotal e pertencia a 
Ordem Religiosa da Pequena Obra da Divina Providência [Orionitas]. 
122 Cf. SILVA, Antonio Aparecido da. Dívida social brasileira e saúde da população negra. In: JUNIOR, Vilson 

Caetano de Sousa, (org.) Uma dívida, muitas dívidas: os afro-brasileiros querem receber, 

ATABAQUE/SOLIDARIDAD, São Paulo, 1998, p. 111. 
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Na verdade, a imensa maioria da população brasileira, não chega a ter uma 
experiência concreta do que seja saúde. A saúde de uma população é o 

resultado do conjunto de condições em que esta população vive. Assim 
sendo, é de se supor que quem mora mal, alimenta-se mal, e despende suas 

energias num trabalho cuja remuneração é insuficiente para dar conta desses 

e dos demais gastos para a sobrevivência, não tem condições de zelar pela 

saúde.123 

 

Silva apresenta ainda, exemplos de como estas enfermidades aparecem: por meio da 

fome, no meio ambiente, no trabalho e, na falta de saúde. Entre todas as enfermidades que 

marcam o cotidiano da população negra destaca a Anemia Falciforme e, anuncia a 

precariedade dos serviços de saúde pública e do índice de ignorância a respeito124.  

Ainda continua como desafio a superação desses limites no serviço da saúde pública 

e a superação dos limites de conhecimento pelos profissionais em saúde, em especial junto à 

população afro. Silva indica como a comunidade negra supera esta situação através da prática 

da saúde alternativa, 

 

Diante da escassez dos recursos públicos na área a saúde, a comunidade 
toma iniciativa e busca formas alternativas para suprir-la. Neste sentido a 

pastoral da saúde tem marcado presença relevante. Tem inclusive, 

despertado a comunidade para a necessidade de um conjunto de serviços 

variados que abrangem desde o tratamento e reabilitação, até a prevenção da 
doença e a promoção da saúde com educação sanitária e melhoria da 

nutrição. [...] 

No contexto de valorização e busca das novas formas alternativas de saúde, a 
população negra, assim como a indígena, possuem tradições, que como se 

presume, não são devidamente valorizadas. As culturas destes povos, de fato 

inclusive de serem profundamente ecológicas, dão-lhes as condições de 
amplo domínio e conhecimento da natureza e sua utilização em beneficio da 

saúde humana.125 

 

Outro tema que faz parte do cotidiano das populações afro é a sua relação com a 

terra. É um dado inerente ao ser negro africano e na diáspora. A escravidão ao ferir a memória 

e a tradição dos antepassados alterou profundamente os diferentes tipos de relacionamentos 

destes povos com a vida.  

No Centro ATABAQUE este tema sempre teve uma atenção especial, devido a sua 

emergência na década de 80, com o surgimento de movimentos sociais que tem na luta pela 

terra e na terra, tentar assegurar às populações indígenas, afro-brasileira, afro-americanas, 

                                                

123 Idem, p. 113. 
124 Idem, p. 116. 
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trabalhadores e trabalhadoras rurais sem-terra, posseiros, meeiros e agregados patamares de 

sobrevivência com mais dignidade. Os membros do Centro ATABAQUE fazem uma reflexão 

pertinente sobre o tema – terra e populações afro-brasileiras. Silva ao fazer a reflexão sobre 

As dívidas sociais brasileiras em relação à comunidade negra: a terra e os afro-brasileiros, cita 

José de Souza Martins, o autor afirma a origem do problema da terra está com a instituição do 

regime de sesmarias. 

 

[...] era o regime de posse da terra vigente em Portugal quando da descoberta 
do Brasil e para cá foi transplantado. Havia diferenças substantivas entre 

esse velho regime e o novo regime que seria estabelecido aqui através da 

chamada Lei de Terra, a Lei nº 601, de setembro de 1850. No regime de 
sesmarias, o agricultor tinha reconhecido um diretor de posse, mantendo o 

rei (isto é, o Estado) o domínio a propriedade eminente. A terra não era 

propriedade do fazendeiro; era apenas uma concessão territorial. O rei 
estabelecia que, se as terras não fosse dado uso produtivo num prazo 

relativamente curto, muitas vezes de dois anos, a concessão caducava, as 

terras caiam em comisso, isto é tornavam-se realengas, voltavam ao domínio 
do rei. Este, por sua vez, podia concedê-la novamente a outra pessoa, não 

subsistindo nenhum direito territorial em favor do primeiro ocupante. As 

benfeitorias feitas sobre terras assim concedidas pertenciam de direito a 

quem as tivesse feito ou mandado fazer. Um agregado de fazenda, por 
construir nela sua própria casa, tornava-se proprietário de casa em terra 

alheia. Podia vendê-la a um terceiro, mediante simples pagamento de 

laudêmio ao senhor da terra, ao sesmeiro, mediante o simples pagamento de 
um tributo. (...) O acesso às terras estava interditado aos hereges e aos 

gentios, aos negros, os mouros, aos judeus. Os escravos não podiam se 

tornar sesmeiros, como de resto não podiam ser proprietários de coisa 
alguma. Tudo o que viesse a lhes pertencer, pertencia de direito a seus 

senhores. 

 

Silva observa que o dilema no final do século XX está na elaboração de uma agenda 

das dívidas sociais que, de fato, proporcione transformações concretas junto às necessidades 

das comunidades afro-brasileiras. Ressalta que a conjuntura atual é de uma sociedade que 

convive com a globalização econômica e social, com a mundialização da palavra, informática, 

automação, biotecnologia, engenharia genética, novos materiais e novas formas de gestão das 

empresas, o que tem provocado novas relações humanas e sociais. Também, podemos 

perceber o surgimento das forças populares organizadas em movimentos ampliados ou 

específicos. Para resgate das dívidas os membros do Centro ATABAQUE indicam cinco 

pontos: 

- o primeiro resgate será o do diagnóstico de quantas famílias afro-brasileiras fazem 

                                                                                                                                                   

125 Idem, p. 119 
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parte deste mutirão na luta pela terra; 

- no segundo, deve acontecer a eliminação do estado de violência institucionalizada 

no mundo rural; 

- no terceiro, reconhecida as terras dos remanescentes de quilombos, é importante 

que se elimine as atitudes de benevolências das sociedades circunvizinhas, permitindo 

conviver no mesmo espaço ou território, sob atitudes de exclusão (pública e privada) ou 

distanciamento sistemático. Que não haja a continuidade dos sistemas de apartheid que, nem 

de longe, estão banidos das nossas relações sociais e econômicas; 

- em quarto, estimular, em todos os espaços da sociedade e das Igrejas o exercício do 

diálogo entre os diferentes, num diálogo multicultural, capaz de considerar na luta pela terra e 

na terra com seus valores presentes na cultura e na convivência religiosa afro-brasileira; 

E por fim, o quinto resgate, deve contemplar a identidade das populações afro-

brasileiras de conceber a terra com um bem comum(ética), e não como um mero instrumento 

de trabalho (moral), o que propõe formas de viver diferentes tipos relações na vida dos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais nas diversas regiões brasileiras.  

Em continuidade as publicações do Atabaque, em relação à área educacional, a Profª. 

. Petronilha (1998) compartilha uma análise sobre os projetos educacionais – prioridade dos 

brasileiros descendentes de africanos Seu estudo procura aponta: 

 

Aos africanos e seus descendentes, uma vez escravizados, foi-lhes negado o 
direito de aprender a ler e a escrever. Após a abolição, escassas foram as 

ofertas de escolas quando existiam. Este grupo marginalizado exige ações 
afirmativas afim de eliminar a exclusão do todo social e que foram 

condenados, ao ser-lhes negado um dos direitos fundamentais dos cidadãos.  

 

Acrecentando-se a esses pontos, no contexto do seu estudo e apresentação junto ao 

Centro ATABAQUE, a Professora traz dados sobre três grupos sociais afro-brasileiros: as crianças, 

os jovens universitários e os adultos. Assim, descreve a realidade na educação infantil: 

 

Dados da Pesquisa de Amostra Domiciliar, analisados por Silva e 
Hasembalg (1992), mostram que há mais de 100 anos da extinção do regime 
escravista, os descendentes deafricanos se encontram ainda em situação 

extremamente desprivilegiada. Nesta data, em torno de 55% das crianças 

negras com 7 anos de idade não haviam frequentado estabelecimentos de 

educação infantil; e pouco mais de 40% ingressado na primeira série do 
ensino fundamental. No mesmo período, aos 9 anos de idade, 

aproximadamente 3% das crianças negras haviam abandonado os bancos 

escolares; e aos 14 anos, por volta de 20%. Dos adolescentes de 14 anos, 
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frequentando a escola, em torno de 75% encontrava-se em atraso de mais de 

duas séries.  

Quanto à realidade da juventude que está apta para o ensino universitário, os 
dados coletados, segundo a professora... 

[...] é desanimador constatar que tão somente 2,5% dos descendentes de 

africanos atingem este nível de formação. Este rápido quadro é suficiente 

para chamar a atenção para as escassas oportunidades que tem os afro-
brasileiros, de acesso à escola de qualquer nível de ensino bem como para as 

precárias condições que nos são oferecidas para permanecer nos bancos 

escolares, realizar estudos com sucesso e de realizar estudos avançados mais 
suficientes também para apontar a importância e a necessidade de ações 

afirmativas, como política prioritária a ser implantada, tendo em vista 

superar, no prazo mais curto possível, a marginalização a que foi relegada a 

população africana, forçosamente imigrada para o Brasil, e seus 
descendentes.  

 

Por fim, no seu estudo constata que na população adulta os dados na década de 90, 

assim se mostram 

 

Examinando os dados relativos à população adulta, verificamos que naquele 
ano de 1992, quase 40% dos jovens negros entre 20 e 24 anos de idade 
tinham permanecido na escola não mais do que 4 anos. Isto revela a situação 

de muitas crianças e também de jovens que se veem impelidos a abandonar a 

escola, antes mesmo de concluir o ensino fundamental, de um lado para 
ajudar no orçamento familiar, de outros desestimulados por repetidas 

reprovações, de outro ainda por não reconhecerem a cultura e a história de 

seu povo nos textos, gravuras e outros materiais utilizados para apoiar a 

aprendizagem dos conteúdos, valores, atitudes que a escola visa a ensinar e a 
divulgar.  

 

Petronilha no seu estudo apresentado no Centro ATABAQUE é uma preconizadora 

na exigência das políticas de ações afirmativas a serem efetivadas na segunda metade da 

década de 90, como fruto da mobilização das comunidades afro-brasileiras e dos movimentos 

negros organizados.  

As ações afirmativas são aquelas que visam garantir e consolidar o direito á 

cidadania. É o que demonstram os trinta anos de sua implantação nos Estados Unidos da 

América do Norte, e os quatro anos na África do Sul, pós- apartheid. Ao fazê-lo, estaremos 

buscando superar as situações de desvantagem a que se vê relegadas mais da metade 

dapopulação brasileira, consideradas todas as raízes étnicas presentes, as diversas de origem 

índia, as de procedência africana, as europeias.126 

Como caminhos de superação desses dados apontados pela professora Petronilha, 
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indica que devem acontecer com a afirmação social dos descendentes de africanos, o 

fortalecimento participativo do Movimento Negro, que assegurem sérias políticas nas 

instituições escolares e empenho de recursos financeiros para implementação dessas ações. 

Os fundamentos que favoreceram a legitimidade para refletir, elaborar, debater e 

publicar dos membros do Centro ATABAQUE os seguintes: no campo civil os Congressos 

Afro-latino-americanos, realizados desde os anos 70 em diferentes países. No fator eclesial, 

apontam-se as chamadas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e a denominada “Igreja dos 

Pobres”, assumida em Medellín (1968) e reafirmada em Puebla (1979). Puebla “aludindo a 

situação dos povos negros, reconhece a figura de Jesus Cristo sofredor nos rostos dos pobres, 

inclusive, daqueles que, assim como os indígenas, estão entre os pobres mais pobres deste 

continente latino-americano”. E, No fator teológico, indica-se o desenvolvimento da Teologia 

da Libertação, apesar de ser tímida as reflexões que possam promover uma verdadeira 

mudança nas práticas pastorais, eclesiais e dos documentos do magistério, considerando a 

participação efetiva de uma imensa população afro-americana, na fé cristão e, nas tradições 

religiosas afro com sinais e práticas ecumênicas sensíveis. 

O Centro ATABAQUE têm nestas duas experiências afro-brasileiras que surgem 

como organizações representativas nos anos 80, do século XX. O ambiente que proporcionou 

é a história da Igreja Católica no Brasil. Neste período da história está vivendo o crescimento 

de novas práticas pastorais significativas para todo o conjunto eclesial. Como marco deste 

processo está às decisões pastorais encaminhadas na Segunda Conferência Geral do 

Episcopado Latino-Americano127. A libertação foi o tema gerador e o conteúdo referência nos 

textos publicados. À luz desse espírito, o povo ligado as pastorais, mais comprometidas com 

temas das pastorais sociais, bíblicas e moral fazem uma nova experiência da fé e da pastoral a 

partir de uma práxis concreta de libertação do homem e da mulher latino-americana128. 

O que vai acontecer no seguimento histórico até a a III Conferência de Puebla129 será 

a aplicação de uma ação eclesial de serviço e comunhão ao povo de Deus. Ou ainda, será o 

compromisso assumido de elaborar a identidade eclesial do principio de comunhão e 

                                                                                                                                                   

126 Idem, p. 155 
127 Assembleia do Episcopado realizada na cidade de Medellin (Colômbia) de 26 de agosto a 6 de setembro de 

1968, tendo com tema – A Igreja na atual transformação da América Latina à luz do Concílio. 
128 Cf. LIBANIO, J.B., Experiência de Deus no pobre – experiência espiritual fundante da Teologia da 

Libertação, In: Teologia da Libertação, Coleção Fé e Realidade, Ed. Loyola, São Paulo, 1987, p. 103-116. 
129 III Conferência Geral do episcopado Latino-americano com o tema A Evangelização no presente e no futuro 

da América Latina, realizado no mês de janeiro de 1979, na cidade de Puebla, México. 
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participação130. E, como passo a alcançar nos próximos anos será uma perfeita inculturação131. 

Na pastoral da Igreja Católica no Brasil, acontece uma experiência muito 

significativa, que foi impulsionar uma articulação para que a comunidade afro-brasileira seja 

uma experiência presente e respeitada no contexto da reflexão eclesial. Este será nosso objeto 

de aprofundamento, nesta dissertação. Daremos prioridade a duas experiências que 

consideramos sinônimos de uma práxis libertadora. Nos grupos União e Consciência Negra e 

Agentes de Pastoral Negros.  

Estas duas experiências serão protagonistas de elementos importantes para o 

fortalecimento do movimento social afro-brasileiro e afro-americano, como também, 

apresentou uma pauta temática aos teólogos, cientistas da religião, ciências sociais e humanas 

com muito vigor de busca de fundamentos e dados científicos.  

Os estudos132 que serão referencias para a realização deste momento de partilha de 

experiências de fé e vivências, estudos de temas prioritários e a proposição de uma agenda 

futura facilitando assim o surgimento do Centro ATABAQUE. Uma síntese dos 

acontecimentos que darão suporte teórico para este momento de encontro afro latino-

americano será seu engajamento nas lutas de libertação e independência nos países da 

America Latina e Caribe. As condições logo após as conquista “coletivas” nem sempre foram 

favoráveis à população negra: 

 

- o negro lutou pela independência de cada país, mas as nascentes repúblicas 
o mantiveram como escravo muitos anos mais; 

- o negro lutou pela abolição da escravatura, mas sua alforria foi lenta, 
gradual e condicionada; 

- o negro lutou pela soberania de seu pais natal, mas demorou a ganhar a 

cidadania; 

- o negro foi “enganchado” pelos bandos das lutas intestinas, mas nunca teve 
acesso ao butim público; 

- o negro foi “bucha pra canhão” para a estratégia militar do continente, o 

que explica o seu total desaparecimento em grandes regiões da América 

                                                

130 ANTONIAZZI, A., Comunhão e participação – Como Puebla usa suas palavras-chave, In: Revista 

Atualização 10(1979), p. 265-277. 
131 Cf. AZEVEDO, M. C., CEBs e Inculturação na Evangelização na Evangelização, In: Comunidades Eclesiais 

de Base e Inculturação da Fé, Coleção Fé e Realidade, n. 19, Ed. Loyola, São Paulo, 1986, p. 255-377; Ver, 

Inculturação, In. CLAR, A formação: um desafio para os religiosos da América Latina, CRB, Rio de Janeiro, 

1987, p. 124-132. 
132 Há uma longa lista de textos que relatam a história do afro-americano e afro-brasileiro, citamos aqueles que 

são presença na maioria das produções e foram os motivadores desta Consulta: FREIRE, Paulo, Pedagogia del 

Oprimido, Santiago, 1967; FANON, Frantz, peau noire, Masques blancs, Paris, 1952; FANON, Frantz, Por La 
Revolución africana, México, 1975. DUSSEL, Enrique D., História de La Iglesia em América Latina, Barcelona, 

1972; FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil, São Paulo, Editora Nacional, 1971. MOURA, Clovis, 

Rebeliões da senzala. São Paulo, Livraria Ed. Ciências Humanas, 1881; ____. Raizes do protesto negro. São 

Paulo, Global, 1983. Estes e tantos mais que serão importantes no processo de construção desta Consulta. 
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andina, na região do Chaco e meridional.133 

 

Nesta perspectiva, houve privação das populações pobres: Negros, Indígenas e 

setores excluídos de sonhar sequer com o futuro. Mesmo nestas condições, continuam sendo 

povos de Fé. A situação da população negra nas Américas, dramática desde a escravidão, é 

ainda agravada, por vários planos econômicos e sistemas governamentais, como: 

Neoliberalismo vigente, sedimentado no “mercado total”, e o novo fenômeno da 

“globalização”, pesam sobre as populações pobres em geral. 

Após o Concílio Vaticano II, o clero tem tido comunhão com estes excluídos, tanto 

nas alegrias e esperanças, nas tristezas e Angústias. Na perspectiva destes novos objetivos 

eclesiais, têm sido visíveis os esforços de setores marcantes do magistério da Igreja, da ação 

pastoral das comunidades, como na área da teologia. A Teologia Latino-Americana tem 

mostrado-se cada vez mais sensível e aberta às novas situações emergentes: Negros, Mulheres 

e Indígenas. E esta abertura só é possível a partir da metodologia introduzida pela Teologia da 

Libertação134. 

A Teologia da Libertação firmou o momento ético, crítico e profético da experiência 

cristã. A polêmica mais forte está na sua cumplicidade com a realidade dos pobres. Em 

síntese, diria que ela é como uma árvore frondosa onde, a partir de um tronco consistente, 

surgiram ramos que continuam a multiplicar-se, sem nenhuma preocupação de controle ou 

poda. Eticamente a Teologia da Libertação, atualmente serve de parâmetro para vários 

seguimentos da sociedade civil (política, relações sociais, econômica, etc.), ou seja, a opção 

pelos pobres é intrínseca à identidade da Teologia da Libertação. No entanto, segundo 

                                                

133 ASETT. Identidade Negra e Religião – Consulta sobre Cultura Negra e Teologia na América Latina. 

CEDI/Edições Liberdade, São Bernardo do Campo/SP, 1986, p.18 
134  Leonardo Boff ao descrever sobre os passos metodológicos da Teologia da Libertação e do Cativeiro, 
afirma: “Quando nos referimos ao método, não entendemos como algo extrínseco ao trabalho teológico. O 

método é a própria teologia em ato concreto, sua forma histórica de sensibilizar-se diante da realidade, de fazer 

as perguntas e formular as respostas, de elaborar os modelos na práxis e encontrar as mediações que os 

implementam. Da mesma forma, os diversos passos não são compartimentos estanques e sim momentos de um 

mesmo movimento dinâmico, nos e pelos quais a realidade e a verdade se vão desvelando. A teologia da 

libertação elabora-se de acordo com um método iniciado pela Gaudium et spes e oficializado por Medellín, feito 

paradigmático em todo tipo de reflexão latino-americana como uma espécie de ritual: analise da realidade – 

reflexão teológica – pistas de ação pastoral. Isto constitui uma verdadeira revolução metodológica diante da 

maneira de praticar a teologia nos centros metropolitanos. Simplesmente não se parte já de quadros teóricos 

elaborados abstratamente e sistematizados totalizadoramente, mas de uma leitura cientificamente mediatizada da 

realidade, dentro da qual se processa a práxis da fé. Apartir destad epois de captar as urgências, os anseios e as 

interpelações à consciência cristã, opera-se a reflexão teológica. E esta, por sua vez, nãos se substantiva e se 
fecha no gozo de sua iluminação, mas antes se abre como práxis de fé libertadora. Esse procedimento 

metodológico não está isento de implicações hermenêuticas, as quais nem sempre são conscientizadas por 

aqueles que comumente o empregam, mas sim em círculos vigilantes da teologia da libertação. In: BOFF, 

Leonardo. Teologia do Cativeiro e da Libertação. Vozes, Petrópolis, RJ, 1987, p. 30-31. 
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Clodovis Boff uma das razões porque se fala menos hoje da Teologia da Libertação é que, em 

boa parte, esta teologia já foi incorporada pela Igreja Institucional. Nesta perspectiva, as 

ideias de “pecado social” de “conscientização” de “missão profética” e de “transformação das 

estruturas”, já circulam com mais naturalidade dentro da área eclesial. 

Em 1988, diante dos reclamos das organizações negras das pastorais sociais e dos 

movimentos negros a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aprova a Campanha da 

Fraternidade com o tema: A Fraternidade e Negro. E, o lema foi – Ouvi o clamor deste 

povo135. Também, foi o ano do centenário da abolição da escravidão negra no país. O 

CELAM também tem realizado algumas iniciativas voltadas para a comunidade Afro-

Americana. As comunidades Eclesiais de Base (CEBs) que num primeiro momento, 

certamente pela influência de seus intelectuais orgânicos, mostraram-se receosas às questões 

étnico-culturais e de gênero, aos poucos, à medida que a vontade das bases foi superando o 

monitoramento dos radicais, foram assumindo o seu rosto Negro, Indígena e de Mulher. 

 

                                                

135 CNBB. Texto Base – Campanha da Fraternidade 1988. Brasília: CNBB. CNBB, 
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4 SER NEGRO A REFLEXÃO DA SUA RELIGIOSIDADE E DE UMA PROPOSTA 

TEOLÓGICA AFRO AMERICANA  

Neste inicio o século XXI podemos falar da existência de um pensamento teológico 

afro-americano. Esta possibilidade acontece observando os conteúdos elaborados pelos 

membros do Centro ATABAQUE, que nas três últimas décadas do século passado realizaram 

uma análise pertinente a realidade socioeconômica e cultural da América Latina e do Caribe. 

Com um olhar criterioso sobre a história, a cultura, a religiosidade vivida pelo povo negro, fez 

com que emergisse também uma lista de temas que devem enriquecer a reflexão a partir de 

uma dimensão teológica.  

A produção de uma teologia afro tem epistemológicas próprias. Evidentemente, o 

fato teológico mais amplo neste contexto de América Latina tem sido, num momento inicial, 

o instrumental da Teologia da Libertação - TdL136.Essa Teologia, ao refletir uma metodologia 

própria com temas muito concretos, centrados na pobreza e as populações, colaborou também 

para o despertar de novas realidades e iniciativas teológicas137.  

Antonio Aparecido (1997) ressalta a importância para a América Latina deste 

instrumental de análise e sistematização, 

 

Tal reflexão teológica gerou um processo criativo cujas repercussões estão 
para além da esfera teológicae do âmbito geográfico da própria América 

Latina. Caracterizada pela práxis como eixo epistemológico e pela 

valorização do momento social do viver cristão, a Teologia da Libertação 
firmou, sobretudo o momento ético, critico e profético da experiência cristã, 

como herdeira da grande tradição profética, carismática e diaconal. A 

dimensão mais forte e também polemica da Teologia da Libertação está na 
cumplicidade com a realidade dos pobres.138 

 

O mesmo autor faz uma avaliação critica sobre o processo de elaboração que esta 

teologia realizou nas três décadas finais do século XX. Assim afirma o teólogo afro, 

 

A avaliação sobre estas quase três décadas da Teologia da Libertação tem 
sido feita por diferentes autores e em circunstancias diversas. Os ganhos da 

Teologia da Libertação são sobejamente reconhecidos, juntamente com as 

                                                

136 Cf. Clodovis Boff, Retrato de 15 anos da Teologia da Libertação, in REB, vol. 46, fasc. 182, junho/86, pp. 
263-271. 
137 Ver Antonio Aparecido da Silva, Elementos e pressupostos da reflexão teológica a partir das comunidades 

negras, In: Teologia afro-americana.Paulus, São Paulo, 1997, p. 51. 
138 Cf. Op. cit. p 51. 
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eventuais lacunas. Em síntese, diria que a Teologia da Libertação é como 

uma árvore frondosa onde a partir de um tronco consistente, surgiram ramos 

que continuam a se multiplicar, sem nenhuma preocupação de controle ou 
poda.139 

 

Mas, é preciso destacar em quais temas este instrumental teológico contribui, 

principalmente quando o foco é a realidade da população afro, 

 

No processo da Teologia da Libertação, chama a atenção os vários aspectos 
e acentuações – a mordencia da dimensão estrutural da realidade, a acurada 

visão da questão ideológica, a hermenêutica própria, para mencionar os mais 
importantes. Mas, sobretudo, chama a atenção à dimensão ética da Teologia 

da Libertação.140 

 

Como partimos da história de um povo – o Negro e latino-americano, considerando 

sua experiência histórica, cultura e práticas de fé libertadora, optamos por um estudo da 

produção elaborada pelos membros do Centro ATABAQUE. Neste contexto o que percebe-

se, de imediato que há uma compreensão mais ampla da vivência da fé negra e outras variadas 

dimensões deste povo no cotidiano comunitário e social. Assim, pode-se que a Teologia da 

Libertação realiza uma contribuição parcial da realidade de fé, religiosidades e culturas afro 

na América Latina e Caribe. Não tem a pretensão de ser um instrumental único capaz de ler a 

totalidade desta realidade afro, mas apresenta possibilidades.  

Um das alternativas é elaborar o que o pensamento teológico afro-americano deve 

tomar como referência básica,  as experiências de Deus vividas pelas comunidades negras no 

continente141. Trata-se da experiência da fé numa sociedade marcada pelo racismo e pela 

opressão sobre tantos e de maneira particular sobre os negros. A população afro-americana e 

caribenha, em sua maioria, vive num estado de abandono quase total, acentuado ainda mais 

pela exclusão determinada pela vigente política econômica neoliberal142. 

                                                

139 Idem. 
140 Idem. 
141 Ver VV.AA. ATABAQUE-ASETT, Teologia afro-americana: II Consulta Ecumênica de Teologia e 

Culturas Afro-americana e Caribenha. São Paulo, Paulus, 1997. Ver a afirmação de Antonio Aparecido assim 

alerta – “Há quem considere que as teologias afro-americana, feminista e índia constituem as praticas mais 

fecundas da Teologia na America Latina. Neste tronco tantas vezes podado e aparentemente meio ressequido, as 

novas expressões teológicas são a rama e a flor. As novas práticas exigem a um só tempo mudança de 

paradigmas (incluindo métodos), mudança dos sujeitos teológicos e definição dos interlocutores” Cfr.pg. 56 
142 Ver Dagoberto José Fonseca & Osvaldo José Silva. A velha nova ordem mundial exclui os negros. In: 
Comunidade Negra: desafios atuais e perspectivas. São Paulo, Atabaque-ASETT, 1995, PP. 13-28. Também ver 

Osvaldo José da Silva, professor de filosofia, Ciências Políticas e Econômicas, membro do Centro Atabaque de 

Cultura Negra e Teologia assim sintetiza este contexto: “A conjuntura atual demonstra que o movimento negro 

organizado passa por um momento crucial. De um lado existe a crença de que a iniciativa institucional, de cima 
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O pensamento teológico afro-americano, embora tenha um ponto de partida comum 

determinado pelo racismo, pela opressão, marginalização e exclusão da comunidade negra no 

continente, está atento também às particularidades geográficas e às praticas do cotidiano. 

Entretanto, ela constitui também uma realidade plural, presente em todos os espaços do 

continente. Estes fatores fazem com que o pensamento teológico defina uma ótica própria, 

priorizando acontecimentos e experiências que caracterizam este modo de fazer teologia e lhe 

dão sentido. 

É importante mencionar que, em seu percurso, o pensamento teológico afro-

americano foi corroborado pelos compromissos da prática das Igrejas Cristãs Históricas e, 

ratificados em documentos destas igrejas143. Neste sentido, há uma recente tradição de 

sensibilidade pela realidade dos negros, e posteriormente também pela realidade dos pobres, 

que vem de Medellín (1968) á Aparecida (2007). Aliás,como é consensual, este impulso e 

dinamismo têm como base de lançamento o Concílio Vaticano II( 1962 a 1965). 

As opções pastorais da Igreja Católica na América Latina pós Vaticano II, e, 

                                                                                                                                                   

para baixo, possa inserir o negro na sociedade, e esse mecanismo e seletivo sempre foi visto com desconfiança. 

Por outro lado, também existe a convicção de que as conquistas históricasdo negro em movimento, seriam as 

autênticas manifestações a serem preservadas. Pois bem, neste momento temos o fato real de que, se por um 

lado, conseguimos algumas conquistas institucionais que mais cooptaram o negro, e dissimularam o racismo. Por 

outrolado, o institucional, demarcado por leis, decretos, normas e regras dentre outras formas, é o 

reconhecimento legal do preconceito racial existente nas diversas sociedades. Por exemplo, observamos o fato da 
Aboliçãoda escravidão no Brasil a 13 de maio de 1888. Quando já não mais importava o trabalho escravo, 

importou-se a mão-de-obra branca para substituir os negros. O fato é que, treze de maio, é uma lei onde o Estado 

brasileiro reconhece que havia uma situação de escravidão, e esse documento é a nota fiscal da fatura a ser 

cobrada pelosdescendentes afro. A ação do movimento negro pelo cana institucional, também pode ser uma 

alternativa de conquistas visando superar o estado de marginalização a que secularmente os afros descendentes 

vem sendo expostos. Significativa tambémé a ação direta que o movimento negro produz, invertendo o 

institucional, e fazendo a oficialização do que antes era marginalizado. Por exemplo, no Brasil, diversas 

comunidades conseguiram resignificar a data de 20 de novembro como dia de luta e resistência contra a 

escravidão. Em algumas cidades do pais, o dia 20 de novembro é feriado. A maturidade e a perspicácia do 

movimento negro organizado é o desafio atual que, em ultima instancia, dará as coordenadas da luta neste 

“novo” contexto do século XXI” SILVA, Osvaldo José da. O visível e o invisível na conjuntura afroamericana e 
caribenha”, Cf. Op. Cit. p. 17-18. 
143 O compromisso com a reflexão e posicionamento através de documentos e pronunciamentos com ênfase no 

discurso de denuncia, compromisso evangélico e convocação para mudanças concretas de atitudes e testemunhal 

tem no Brasil e na América Latina e Caribe, nestas décadasde 1980 a 2000 com a representatividade de vários 

organismos de natureza ecumênica. No Brasil, o mais importante é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs 

(CONIC), Seus membros são: Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil e Igreja Católica Ortodoxa 

Siriana do Brasil. Infelizmente, no momento atual esta representatividade sofre com a saída de alguns destes 

membros. Também, no mesmo caminho de luta e compromisso ,existem organismos ecumênicos que atuam em 

causas comuns, como Koinonia, Diaconia, Centro de Estudos Bíblicos (CEBI), Centro Ecumênico de Serviços à 

Educação e Evangelização Popular (CESEP) que têm ações de apoio ao movimento popular e às igrejas. Na 

América Latina, destacam-se o Conselho Latino-Americano de Igrejas (CLAI), criado provisoriamente em 1978, 
em Oaxtepec / México, e definitivamente em 1982, em Huampani / Peru. Com sede em Quito / Equador, reúne 

hoje 150 diferentes igrejas de todos os países do continente latino-americano. Realizou assembleias gerais em 

Haumpaní (1978), Indaiatuba / Brasil (1989), Concepción / Chile (1995) e Barranquilla / Colômbia (2001). A 

quinta assembleia geral foi realizada em Buenos Aires / Argentina (2007). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_de_Igrejas_Crist%C3%A3s_(CONIC)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_de_Igrejas_Crist%C3%A3s_(CONIC)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Apost%C3%B3lica_Romana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Episcopal_Anglicana_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Evang%C3%A9lica_de_Confiss%C3%A3o_Luterana_no_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Evang%C3%A9lica_de_Confiss%C3%A3o_Luterana_no_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Presbiteriana_Unida_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Ortodoxa_Siriana_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Ortodoxa_Siriana_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_popular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Latino-Americano_de_Igrejas_(CLAI)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1978
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Oaxtepec&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://pt.wikipedia.org/wiki/1982
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Huampani&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equador
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Haumpan%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indaiatuba
http://pt.wikipedia.org/wiki/1989
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Chile)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chile
http://pt.wikipedia.org/wiki/1995
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
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sobretudo depois de Medellín, vêm de alguma maneira suplantar as práticas adotadas no 

passado colonial pelas atividades aplicadas na dimensão de uma igreja missionária e de 

missão.  A ação missionária colonial constituiu num dos componentes da empresa 

colonizadora na América Latina, na busca da dilatação da fé e do império. As consequências 

deste passado são amplamente conhecidas. Uma delas, por exemplo, foi a inclusão na Igreja 

de uma prática paternalista e assistencialista, própria dos grupos dominantes hegemônicos. 

Outra consequência foi a pratica pastoral prescindindo do povo e distante dos seus anseios e 

necessidades. Uma pastoral para o povo, mas nunca com o povo ou como o povo queria.  

Eduardo Hoonaert (1990) nas primeiras páginas do seu livro O cristianismo moreno 

do Brasil cita o historiador José Honório Rodrigues: Somos uma república mística, étnica e 

culturalmente. Não somos europeus nem latino-americanos. Não somos europeus nem latino-

americanos. Fomos tupinizados, africanizados, orientalizados e ocidentalizados. A síntese de 

tantas antíteses é o produto singular e original que é o Brasil atual144 

O Concílio Vaticano II fez florescer novas práticas eclesiais e pastorais. Além de 

possibilitar uma nova compreensão da ação evangelizadora, forneceu elementos para uma 

nova leitura dinâmica da história da Igreja nas diversas regiões do mundo. Os desafios 

lançados pelo Vaticano II permanecem ainda hoje. Um dos maiores destes desafios é a 

construção da solidariedade. Uma prática muito apreciada pelas populações marginalizadas, 

sobretudo pela comunidade afro-americana. A ação evangelizadora na perspectiva da 

população negra deve começar pela solidariedade. 

Os elementos constitutivos de uma eclesiologia da solidariedade são apontados pelo 

Concilio Vaticano II na Constituição Pastoral Gaudium et Spes145. Uma eclesiologia da 

solidariedade concebe a Igreja aberta para o mundo. Uma Igreja cuja identidade reside numa 

concepção dinâmica de “povo de Deus”. Uma Igreja missionária, de acordo com suas origens. 

Uma Igreja que rejeita e condena “o luxo e a miséria existindo simultaneamente”146. Estes 

fundamentos marcaram as reflexões dos membros do Centro Atabaque, que por terem suas 

origens de formação teórica nos espaços das ciências teológicas ou das ciências da religião, 

em muito contribuiu como instrumento de leitura crítica e hermenêutica das realidades vividas 

pelas comunidades afro americanas e caribenha. Com este vasto instrumental de leitura 

combinado com as ciências humanas, os participantes do Centro Atabaque oferecem uma rica 

agenda para compreender a riqueza que podemos constatar nas vivências do povo afro. 

                                                

144 HOONAERT, E. O cristianismo Moreno do Brasil, Petrópolis, Vozes, 1990, p. 13. 
145 COMPENDIO VATICANO II, Constituição Pastoral Gaudium etSpes, 1., Vozes Petrópolis/RJ,1965. 
146Enrique Dussel, Caminhos de libertação latino-americana, tomo I, São Paulo, Paulinas, 1985, p. 11. 
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A reflexão teológica a partir da realidade afro-americana e caribenha impõe 

exigências às pessoas que se dispõem realizar esta tarefa. Na verdade, são exigências de duas 

ordens: - na ordem pessoal e; - na ordem comunitária. 

Em nível pessoal é imprescindível que o próprio indivíduo se reconheça construtor e 

ator da sua própria história. Em termos de negritude147, isto significa assumir – ser como 

negro e negra148.  

No nível comunitário149, a exigência é para assumir as tradições, os mitos, as práticas 

celebrativas com suas particularidades e similaridades. Este deslocamento para o espaço 

comunitário promove o descobrimento – por parte do povo negro como do pesquisado – do 

caráter e força de renovação na história que a comunidade afro está promovendo. Isto é a nova 

fase de libertação dos mais empobrecidos e excluídos na sociedade latino americana e 

caribenha. A ação de assumir este novo contexto é ter o reconhecimento dos embates da vida 

cotidiana, na pobreza e nas práticas de exclusão.  

Tanto em nível pessoal quanto comunitária, a exigência primeira é o respeito para 

com a história e fé do povo negro. A atitude de reconhecer a história desse povo é legitimada 

pelo lugar de onde o negro começa a conhecer-se como negro e povo. Quando se afirmam 

atitudes de fé afro caracterizadas por dimensões de universal e ecumenicidade que concorrem 

para uma prática de dimensões abertas ao outro na sua total integralidade, este é um caminho 

marcado pela diversidade de propósitos e metodologias. São três as questões em destaque: - a 

                                                

147 A palavra “negritude” aparece com certa freqüência na obra de escritores brasileiros contemporâneos, bem 

como em trabalhos acadêmicos sobre história, cultura ou literatura negra no Brasil. Num outro nível, a palavra 

faz parte do vocabulário de atores, cantores e músicos negros, circulando igualmente de forma variada na 

imprensa e na mídia em geral, fenômeno que reforçou sua vulgarização no país, sobretudo a partir dos anos 

1980. 
148 A Profª. Dra. Ligia F. afirma que Negritude foi criada pelo poeta martinicano Aimé Césaire (1913- ), a 

palavra aparece pela primeira vez em Cahier d’um retourau pays natal (1939), considerado por André Breton 

como um dos maiores “monumentos líricos” em língua francesa, espécie de meditação poética e política, nas 
quais se entrelaçam, entre ruptura e programa, os fios de uma experiência pessoal e da existência torturada de 

uma raça.  In:Revista VIA ATLÂNTICA Nº 9 JUN/2006 

Nessa obra, a palavra “négritude” aparece com três sentidos: a) o povo negro (“Haiti où la négritude se mit 

debout pour la première fois...”); b) o sentimento ou a vivência íntima do negro (“[...] ma négritude n’est pas une 

pierre, as sur ditéruée contre la clameur dujour / ma negritude n‟est pas une taie d’eau morte surl’oeil mort de la 

terre / ma négritude n’est ni une tour ni une cathédrale [...]); c) a revolta e a consternação (jê dishurrah! La 

visible negritude progressivement se cadavérise...”)7 (DAMATO, 1996: 116). Césaire funda, ao criar a palavra, 

umanova poética, e, a partir dali, os primeiros textos da negritude seriam poemas em que o novo signo transitaria 

de maneira imprecisa. 
149 Marcos Rodrigues da Silva tecendo comentários sobre a “força do testemunho e a capacidade de agir de 

forma transformadora” do negro aponta que as CEB’s são as as sementes de um novo modo de ser negro e negra. 
O novo modo da reflexão teológica obriga a inserção na cultura (negra). Isso exige que encontremos o lugar do 

sujeito pelo qual optamos. Se entendemos o estado da pobreza generalizada que vive o povo negro brasileiro, 

nossa prática como Igreja será de nos comprometermos como opção preferencial. Os passos deverão ser 

marcados por um lugar eclesial.[...] A partir deste lugar, o negro começa uma nova etapa na história como grupo 
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identidade; - a compreensão da diferença e; - o diálogo. A atitude contraria a esses princípios 

interfere no processo e significa um desserviço à causa da população negra. 

Nas produções do Centro ATABAQUE pode-se constatar esta leitura um 

pensamento teológico afro-americano, que não é uma reflexão isolada. É preciso relacioná-lo 

constantemente com as demais reflexões das ciências sociais e humanas que emergem do 

contexto latino-americano e caribenho. 

Urge uma explicação do contexto da Comunidade Negra que tem uma consciência 

critica e um sentimento de autoestima. O povo negro está realizando movimentos que 

confirmam sua intenção de garantir sua identidade e suas tradições culturais e religiosas 

marcada pelo pluralismo religioso. 

Antonio Aparecido (2004) ao refletir sobre a teologia do pluralismo religioso – desde 

o lugar do povo afro americano, assim justifica a possibilidade de uma Teologia Afro 

americana, 

 

[...] justifica sua razão de ser pelo fato de constituir-se uma reflexão sensível 
à realidade e às especificidades das experiências de fé da Comunidade 

Negra, particularmente na diáspora latino-americana e caribenha. Portanto, o 
tema do pluralismo religioso, sobretudo no que diz respeito às considerações 

em relação às religiões africanas, é a dimensão integrante do pensar 

teológico afro. 

 

Assim, nessa perspectiva o teólogo indica três tarefas a serem atualizadas na reflexão 

teológica, 

 

Uma primeira tarefa que se impõe quando o objetivo é intentar uma 
“teologia do pluralismo religioso”, é a superação dos preconceitos 

remanescentes e ainda sustentadores das assimetrias entre as formas 
religiosas. A supremacia do cristianismo no ocidente, deu-lhe 

arbitrariamente a condição de único produtor e elaborador de legitima 

teologia. Em outras palavras, isto significa que o dominador, além de 

privatizar para si os bens materiais, privatizou também os bens simbólicos. 
Assim que de acordo com a concepção dominante, fora do cristianismo na há 

verdadeira teologia. 

Uma segunda tarefa, tão difícil quanto à primeira, está no fato de que a 
teologia, na prática das igrejas cristãs, cedeua originalidade da sua vocação 

científica, investigativa, para a subordinação aos magistérios eclesiásticos. 

Assim, não poucas vezes, as “verdades de autoridade” prevalecem sobre as 
verdades teológicas. Portanto, face ao propósito de uma “teologiado 

pluralismo religioso” ocorre superar um acentuado autoritarismo inerente às 

                                                                                                                                                   

étnico e de fé com suas características especificas. SILVA, Marcos R. da e LIRA, Lilian Conceição da S. P. de 

L., Negritude e Branquitude – razões da (des) igualdade, CECA, São Leopoldo-RS, 2010, p.44. 
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teologias cristãs. 

A terceira tarefa diz respeito, sobretudo aos colaboradores/as das 

experiências religiosas discriminadas. Neste caso estamos nos referindo às 
experiências religiosas afro: Candomblé, Vodu, Santeria, por exemplo. É 

preciso que se imponham e ocupem os espaços que lhe são legítimos 

enquanto investigadores das peculiares experiências de fé dos povos. A 

teologia não pode mais continuar sento um instrumento autoritário, 
elaborado em beneficio das estruturas de poder.150 

 

Na Comunidade Negra acontece a formulação de propostas e concepções 

sociopolíticas próprias que, ao mesmo tempo, estão abertas à contribuição dos demais grupos 

e povos latinos e caribenhos como parte da partilha nas lutas de ação afirmativa. Nesse espaço 

comunitário é igualmente marcante o desmonte das ideologias de dominação, por exemplo, a 

ideologia do embranquecimento, com a apresentação de um projeto de sociedade que possa 

contribuir na afirmação de uma sociedade marcada pelas suas identidades étnicas, culturais e 

religiosas respeitosamente constituídas e reconhecidas.  

Retomando os membros do Centro ATABAQUE assim descrevem “a nova 

sociedade que querem ter”, 

 

[...] Reafirmamos o ideal de uma nova ordem autêntica, radical e profunda, 
superando a visão funcionalista e estruturalista da sociedade que não só 

proponha uma nova política de reajuste econômico, mas um novo padrão de 

relações sociais, onde a pessoa e a vida sejam elementos articuladores do 
processo político-econômico. O nosso projeto político, tecido desde a 

linguagem simbólico-cultural (dança, musica, produção econômica etc.) tem 

uma realidade abrangente que subverte a lógica mágica do neoliberalismo e 

aponta valores que são vitais para a humanidade e que dão respostas à perda 
de identidade e a à angustia existencial da humanidade, à medida que nos 

afirma a pessoa com seu valor em si mesma e não como unidade de 

produção, e a terra não como reserva de valor, mas como espaço vital.  

 

Na continuidade, os membros da Oficina 2 – Negritude, projetos políticos e nova 

ordem mundial composta por membros do Centro ATABAQUE e convidados de diversos 

países da América Latina e Caribe detalham como deverá ser esta nova sociedade, 

 

[...] só será nova, de fato, se nascer a partir da nova pessoa gerada desde uma 
nova ética. Nessa dinâmica, a mística e a espiritualidade são ânimo de luta e 

resistência que respeite a diversidade dos processos vividos pelo outro na 

construção de sua identidade pessoal. Esse novo padrão de relações supõe 

                                                

150 Cf. SILVA, Antonio Aparecido da,Teologia afroamericana no atual contexto brasileiro, In. op. cit.2004, p. 

76-77 
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uma nova relação interpessoal do ser humano com a terra, na base da 

harmonia ecológica, e interinstitucional, que passa pela desatomização dos 

grupos negros, assumindo a negritude como elemento de mobilização e 
nucleação, construindo alianças sem desconsiderar as divergências e 

assumindo um conjunto de ações estratégicas de articulação que 

contempleações dirigidas ao conjunto dos excluídos, tais como: 

* luta pela recuperação dos espaços vital (terra), a partir do resgate dos 
remanescentes de quilombos, palanques etc., e das reservas indígenas; 

* luta pela conquista de políticas de reparação que possibilitem ao povo 

negro e ao conjunto dos excluídos o acesso às políticas públicas (emprego, 
saúde, educação etc.); 

* apontamos a educação/formação política para a cidadania como realização 

pessoal e para viver dignamente; não como qualificação para a 

competividade de mercado.151  

 

Estas são as estratégias que a reflexão da teologia afro-americana proposta pelos 

membros do Centro ATABAQUE apontando luz para sistematizar as ações que são vividas 

por todo o continente latino-americano e caribenho. 

O novo projeto para elaborar um roteiro teológico permitiu um estimulo recíproco 

entre práticas eclesiais e a reflexão teológica, possibilitando a descoberta dos múltiplos rostos 

de Deus.  Aqui o rosto negro de Deus surge como destaque no contexto das comunidades 

afro. Uma prática comunitária, eclesial e teológica centrada na comunidade permitiu ao 

teólogo afro entrar em contato com, a riqueza do cotidiano afro. Este novo contexto foi 

fundamental para que os membros do Centro ATABAQUE retomassem temas que serão 

pertinentes no conjunto das reflexões para uma teologia afro americana como, por exemplo, o 

da história da salvação com uma leitura de identidades e sentido na história vivida pelo 

homem e a mulher afro. 

As histórias do povo afro como expressão da continuidade na diáspora africana, será 

o lugar teológico por excelência. A este propósito, Enrique Dussel assim expressou:  

 

O primeiro problema a ser colocado numa nova reflexão teológica é sobre a 
possibilidade ou não de um logos sobre Deus. E, se possível, quando, onde e 

como Deus se re-vela, se desvela, tira o véu, que a oculta e se faz 
compreensível ao que é finito? Ele, o infinito, vai ser compreensível por sua 

revelação e tal como tenha querido outorgá-la. É bem sabido que esta 

revelação é histórica, só histórica. O único lugar teológico é a história 
concreta que vivemos a cada dia.152 

 

Esta menção de Enrique Dussel é uma das dimensões que podemos reconhecer nas 

                                                

151 Cf. op. cit. p. 74ss. 
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produções publicadas pelos membros do Centro ATABAQUE . Para o(a) teólogo(a) que está 

refletindo a partir da realidade das comunidades negras no continente, a historia é o precioso 

lugar do desvelamento de Deus. Como afirma Antonio Aparecido (2004). 

 

Animados por esta esperança, podemos concluir que o Deus da Vida se 
revela ao povo negro como Aquele que ajuda a recuperar sua identidade 

pessoal e comunitária, que reconstitui seus laços familiares ampliando o 

parentesco a partir da fé, que o leva a uma vivência comunitária, que o 
anima na luta contra a opressão, que o estimula na formação dos quilombos, 

onde experimenta uma vida igualitária, fraterna e solidária. 

 

A realidade tem exigido uma profunda sintonia como o cotidiano das comunidades. 

Desse contexto é que emerge uma nova reflexão teológica afro-libertadora. Há três dimensões 

que foram enunciadas na Iª Consulta de Teologia Afro americana e Caribenha que ressaltou e 

continua a fazê-lo na reflexão teológica afro-americana. Trata-se da realidade da comunidade 

afro como ela é; da realidade negada – o factual. A realidade negada é – o pecado, e na utopia 

negra se revela – o carisma. 

4.1 A DIMENSÃO FACTUAL 

Constata-se que a população negra no continente foi e continua sendo, em sua 

maioria a mais pobre. A situação de pobreza em que vive não eliminou sua tradição de luta, 

resistência, fé e seus valores étnico-culturais. O “estado de pobreza”, muitas vezes, apresenta 

desafios, situações quase impossíveis de solucionar. Como enfatiza Leonardo Boff (1981). 

 

a pobreza traz toda sorte de carências. Desestrutura a vida emotiva, as 
relações com os outros, impede a vocação essencial do ser humano de 

desenvolver e expandir suas capacidades para além do instinto de 

sobrevivência. A situação de pobreza leva ao ódio, à inveja, à violência 
contra os que mantêm os pobres em tal situação, ao desespero contra Deus e, 

às vezes, faz levantar o punho contra o céu. 

 

O prolongamento deste estado lastimável em que se encontra o povo afro-americano 

é resultado de uma história de marginalidade que culminou nesta extrema pobreza. Ao invés 

de ser eliminada com o passar dos tempos, esta situação vai se reproduzindo, revelando novas 

                                                                                                                                                   

152 Dussel. E, Caminhos de libertação latino-americana, tomo I. São Paulo:Paulinas,1985. p. 11. 
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facetas desta realidade que tende cada vez mais a se agravar. Segundo Leonardo Boff (1981),  

 

a pobreza massiva cresce cada vez mais, na medida em que nos damos conta 
dos seus mecanismos. A pobreza não é apenas um problema de consciência 

moral, é fundamentalmente um problema político. 

 

Observa-se numa análise mais profunda que o contexto de pobreza estrutural, 

sistemática, imposta, é a realidade que a teologia se faz presente em forma de denúncia 

profética. Não se trata de uma denúncia derrotista, mas reveladora da realidade, tantas vezes 

escondida e mascarada. A produção teológica emergente entre nós, ainda que a sua elaboração 

esteja no início, tem esta característica profética, procurando desmistificar toda a realidade. 

Neste sentido teologizar é colocar-se em contato com a realidade, com o factual. 

4.2 O PECADO: REALIDADE NEGADA 

Desde santo Agostinho, aos dias de hoje, o pecado tem sido tratado sob diversos 

aspectos. Não é nossa intenção retomar aqui a explanação sistemática sobre este tema clássico 

da teologia. Queremos tão somente acenar para alguns pontos.  

A Teologia da Libertação -TdL revisitou o tema do pecado e recuperou um enfoque 

que, embora pertença à tradição teológica, foi desde há muito esquecido. Refere-se ao pecado 

social. Ao falar disto, a teologia em foco, não pretendeu desqualificar ou minimizar o pecado 

pessoal, mas mostrar ainda mais que as consequências do mal, não estão somente no íntimo 

das pessoas, mas, sobretudo, no coração da sociedade. 

A reflexão sobre o pecado social interessa ao pensamento teológico afro-americano. 

Para os negros na diáspora, o pecado tem nome: escravidão, racismo, discriminação, 

marginalização, exclusão, preconceito. 

Assim pecar é escravizar. A escravidão é para o afro-americano o pecado original. 

Depois da escravidão, tudo está indelevelmente manchado. A escravidão é pecado porque 

significou a negação do outro por meio de seu aprisionamento. O negro não era considerado o 

outro. Ele era o não ser, ou o ser negado. Negar o outro é negar Deus presente no outro. A 

escravidão é pecado porque significa reduzir o outro à condição de posse, de objeto, de mera 

força de trabalho. A escravidão institucionalizou a violência e fez dela uma prática sem pudor. 

O fato de ser escravista esta visto como virtude, sinal de prosperidade, de bem-estar. A 

escravidão penetrou a medula da sociedade, e ainda hoje é difícil arrancá-la. 
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O pecado da escravidão estruturou-se e foi sendo atualizado, mesmo no período pós-

abolicionista, como racismo. Se a escravidão é o pecado da posse do outro, o racismo o é na 

medida em que se ignora o outro, negando-lhe toda possível e efetiva participação. O mesmo 

se pode dizer da discriminação. Ser discriminado é ser negado. Assim como no sistema 

escravista àquele(a) que mais produz, no caso a população negra, é negado enquanto realidade 

humana. Na prática discriminadora, quem produz é totalmente ignorado e desprezado, já na 

sua produção. 

Nos últimos cento e cinquenta anos, sobretudo no Brasil e já anteriormente em 

diversos países latino-americanos, o pecado maior praticado em relação à população negra 

tem sido a sua marginalização. Esta expressão, no caso dos afro-americanos, deveser tomada 

no seu sentido pleno. Tendo lhe sido negada a participação nos modos de produção, ficou 

condenada à marginalização e teve de viver nas periferias, mais distantes dos grandes centros 

urbanos. 

Os anos 90, do século XX, atualizaram e reforçaram a prática da marginalização, 

transformando-a em prática de exclusão. Este é o nome do pecado social, na atualidade. Se a 

exclusão é uma realidade dolorosa e infame para toda a população em geral, o é em particular 

para os negros e negras que sempre foram preteridos. Quando o desemprego atinge aqueles 

(as) que, pela sua condição de brancos, eram privilegiados pelo sua condição, o que dizer 

daqueles(as) que, já então, eram discriminados? Se os brancos estão sendo jogados 

impiedosamente no mercado informal, onde estarão os negros? 

O preconceito é outra de pecado social que tem atingido, sobretudo os negros e 

indígenas. Mesmo no caso de exceções em que alguns negros (as) conseguem furar o bloqueio 

das restrições e conseguem projetar-se na sociedade, são preteridos até que não demonstrem 

as suas capacidades. Não poucas vezes, mesmo diante de uma situação econômico-financeira 

estável não consegue livrar-se do preconceito. 

Escravidão, racismo, discriminação, marginalização, exclusão, preconceito são 

realidades muito concretas na vida da população negra. Assim, a concepção de pecado 

adquire proporções concretas e reais. Estas formas caracterizam o pecado social. Evidente 

está que as realidades pessoais têm dimensões marcantes e inegáveis, mas é no tecido social 

que as práticas pecaminosas se evidenciam e deixam as suas consequências. A População 

negra continua sendo humilhada, e a humilhação é expressão concreta do pecado. Por isso 

mesmo, este tema é essencial no pensamento teológico afro-americano. 
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4.3 O CARISMA DA UTOPIA NEGRA 

O carisma é uma das características essenciais da comunidade negra brasileira e afro-

americana. A palavra carisma pode ser tomada nas suas varias acepções, sobretudo no sentido 

de graça especial, dom que supera a realidade imediata. O carisma do povo negro manifesta-

se de forma coletiva, mas também em cada pessoa. Mais do que carisma como dom 

transitório, o negro o possui como graça permanente e constitutiva do seu ser. 

O carisma é visível entre os negros de muitas maneiras, p. ex., na dança, no 

caminhar, nos atos litúrgicos, na maneira de vestir, nas artes e na culinária. Quem tem o 

cuidado de aprofundar a mística afro, vai encontrar, sobretudo aí uma intimidade da pessoa 

para consigo mesma, com o outro e com Deus. Para estas manifestações o povo afirma ser 

uma bendição que vem de Deus, de Jesus, de Oxalá, dos Orixás, dos Ancestrais e, das 

tradições familiares. 

Em que pesem todos os sofrimentos, a comunidade negra é detentora de uma visão 

positiva do mundo e do futuro. De onde lhe vem tal alento? Da sua vivência carismática? A 

visão carismática positiva do mundo e do futuro caracteriza a utopia negra. Uma utopia que, 

por um lado, reflete a positividade da cosmovisão africana, na qual a natureza é um dom 

divino. Por outro lado, representa os anseios dos povos negros da diáspora e da África. 

Junior (1998) também membro do Atabaque indica uma reflexão sobre a utopia 

negra,  

Pode-se dizer, ainda, que a fonte da utopia negra está no seu passado de luta, 

portanto, na história. A resistência e as vitórias podem ser avaliadas pelos resultados que 

permanecem, mas também pelo que alimentaram em cada geração sonho da utopia. A 

reconstrução da identidade negra é ao mesmo tempo realidade e utopia. O resgate da história 

retoma o passado, mas aponta também para o futuro. Na comunidade negra tudo é esperança, 

sonho, utopia, sem deixar de ser realidade. As palavras de um membro do Centro 

ATABAQUE fazem parte de uma agenda desafiadora para afirmar este novo modo e tempo 

do fazer teologia: 

 

[...] Muitas vezes, farto da própria comida, o cristianismo distanciou-se de 
seu Mestre e não teve a coragem de abrir mão de uma vida não-cristã  

experimentar outras formas de comida em que o mesmo Deus se mostra. E a 
comida se estragou.., 

Para que o cristianismo reconquiste seu sentido originário, é preciso que ele 

não deixe o pão se estragar. Pão estragado é povo estragado. É preciso, como 
os primeiros cristãos, ter coragem de fazer novas experiências de Deus e 



97 

 

 

apostar no vento que iluminou as primeiras comunidades. 

Precisamos ter a ousadia do pequeno que veio de fora e experimentar a 

comida dos não-cristãos. É preciso renunciar à tendência que temos de 
acumular. Para que serve comida estocada? Para apodrecer e criar vermes. É 

preciso abrir mãos de “certas verdades da Fé” para que as sobras do 

banquete não apodreçam.   

 

A utopia é a dimensão em que o carisma negro se manifesta de forma exuberante. O 

carisma da comunidade negra se expressa até na sua capacidade de perdoar os seus 

opressores. Carisma é graça, é gratuidade, valores vividos nas culturas africanas e que 

persistem nas realidades das comunidades negras nas diásporas. O carisma, mais que um 

detalhe, é uma maneira negra de ser. As pessoas que entram em contato com a África, ou com 

as comunidades negras existentes em nosso continente, ficam impressionadas com a 

capacidade de acolhida de nossa gente. Percebem ao longo dos tempos que não se trata de 

nada artificial, formal, mas da expressão de um carisma, que lhe é próprio. 

O carisma afro penetrou nas camadas populares, de sorte que as características acima 

assinaladas estão muito presentes no meio do povo negro. Mesmo diante das derrotas, há o 

vislumbre sempre alternativas de esperança que marcam a participação e a influência do povo 

negro.  

É evidente que, para eleger tais temas como partes integrantes da reflexão teológica 

são necessárias novas sensibilidades, capacidade de ver e de solidarizar-se com a comunidade 

negra. E, além disso, assumir os seus desafios e esperanças. Em outras palavras, é necessário 

que o teólogo, o cientista da religião, mude de lugar teológico, ou que os novos profissionais 

se abram a essas novas realidades. 

O novo lugar teológico já vêm sendo despertado. Neste contexto desponta uma nova 

geração de teólogos e teólogas afro-americanas, assim como cientistas de outras áreas. Nesta 

direção estará certamente o futuro da Teologia e de outras ciências na perspectiva afro na 

América Latina. São novos temas, novas reflexões, novas perspectivas e, sobretudo, novas 

possibilidades para que seja evidenciado o rosto de Deus.  

Nesse sentido, nos últimos anos, o Centro ATABAQUE tem participado com alegria 

do avanço do movimento negro na perspectiva de assumir-se como protagonista no processo 

de inserção social e potencialização cidadã da população afro-americana. Aspecto esse, 

altamente positivo, trouxe também a noção de que o movimento negro, mesmo que 

transversalizado pela causa da população negra tem assumido uma grande diversidade de 

causas. Essas constituem as demandas especificas, consideradas importantes por tais grupos e 

têm sentido reivindicatório e propositivo. Existem ações voltadas à educação, aos territórios, 
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às religiões tradicionais africanas e afro-brasileiras, às políticas de inclusão, etc., as quais 

colocam o movimento negro em visibilidade e em busca de transformações. 

O trabalho com a diversidade é exigente e sugere a capacidade de diálogo, de 

compreensão da motivação do outro e também da busca de um mínimo de consenso para que 

o diverso não se torne canal de extinção de forças, mas fator de enriquecimento e 

fortalecimento de um projeto maior.O estudo e as ações da diversidade possibilitam ao 

movimento negro a preservação das instâncias de identidadepara potencializar as 

aproximações e ensejar mecanismos que facilitem a resolução de situações de conflito. 

Assim, sendo o movimento social e pastoral negro não uniforme e, como tal, não tem 

assumido uma única via de ação, subsistem diferentes identidades surgidas do referencial 

afro-americano. Elas podem ter um fundo religioso e também de militância político-social. 

Esses grupos se veem desafiados a trabalhar a necessidade de uma consciência fundamentada 

no respeito e valorização de quem pensa diferente e se propõe a assumir metodologia de 

trabalho diferenciado. 

Considerando o tema da identidade com um fundo religioso, é na religião que pode 

se encontrar um dos seus referenciais, não importando que seja qual seja a pertença religiosa 

da pessoa. Em se tratando do tema identidade, a problematização observará o aspecto 

religioso e pastoral sem abandonar a questão política e social, pois por vezes, estas dimensões 

se entrelaçam e, no trato da questão identitária, abre-se espaço para o aspecto do sentido da 

diferença, das particularidades, da singularidade.  

No caso da pertença religiosa, sofre-se a tentação de imaginar que as questões estão 

superadas, o que não é pertinente perguntar pela identidade religiosa dos negros ou pelas 

diferenças no histórico da experiência religiosa. O desenrolar da história tem provado a 

necessidade de colocar esta questão como ponto de reflexão. 

A chegada dos povos africanos, na condição de escravos no continente latino-

americano foi marcada pela adversidade e pela negação de alguns princípios mínimos de uma 

existência digna: liberdade, moradia, alimentação saudável, o sentido de pertença a um grupo 

cultural. Como Klein,(1987) 

 

Os escravos que chegaram à América eram, em sua maioria, analfabetos; 
falavam um sem-número de línguas diferentes e tinham poucos, ou nenhum, 

laços em comum. Mas sua cor e seu legados de ancestralidade logo os 

uniram, e eles puderam lentamente criar uma comunidade e uma cultura no 

Novo Mundo. A cultura que criaram derivava de fontes africanas, 
americanas e européias, e era parcialmente compartilhada pela elite branca 

que os escravizava. [...] Era um padrão comum para todos os plantadores 
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misturar seus escravos em quantas culturas diferentes africanas 

conseguissem, para dividi-los politicamente, e para forçá-los a se comunicar 

uns com os outros na língua comum dos brancos. O dialeto criado por 
escravos podia evoluir numa língua crioula separada, mas ela era ainda 

inteligível para os senhores brancos.  

 

Nessa adversidade, o grupo de origem africana foi se reconstruindo e o fez com 

referenciais diversos. Alguns contestaram o regime escravagista, outros aderiram a ele. Não 

existia caminho único. E as experiências da diáspora foram em outras direções: religião, vida 

social e familiar. 

Neste caminhar, foram se firmando alguns princípios. A luta pelo fim da escravidão, 

no período colonial e imperial e, posteriormente, a luta pela inclusão da população negra 

como cidadão, no estado republicano. Nesta fase acontece, o atrito com a política de 

branqueamento proposto pela oligarquia política da época. Esta expressava o desejo de 

eliminação dos vestígios da escravidão e dos traços africanos já profundamente entranhados 

no ser latino-americano.  

Uma segunda fase é o discurso da afirmação de que na América Latina não há 

preconceito ou discriminação racial e que qualquer reivindicação em prol dos negros carrega 

um racismo disfarçado (anti-branco), e o vírus da distinção em territórios marcados pelas 

relações pacíficas e cordiais.  

O discurso do branqueamento foi atrativo e a teoria da não dissensão permanece 

atrativa. Essa última perpetuará aos negros a condição de exclusão e miséria que são seculares 

na realidade latino-americana.  

Pode-se constatar que o racismo é amplamente reconhecido como principio ativo do 

processo de colonização. Nesse aspecto nos lembra Boaventura de Souza Santos (2006), o 

colonialismo assentou-se historicamente no racismo, que teve ali um papel de “principio 

matricial de base”. Contudo, a valorização do homem branco e de sua cultural desaguou, no 

Brasil Colônia, houve a construção de um pensamento racista sistematizado ou mesmo em um 

projeto de nação ancorado na afirmação da superioridade racial, 

 

os defensores da escravidão nunca, virtualmente, recorriam a teorias de 
inferioridade racial”, e “antes do clímax da abolição da escravidão no Brasil, 
em 1888, a maioria parte da sua elite pouca atenção dava ao problema da 

raça em si, bem como à relação entre as características raciais do país e seu 
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desenvolvimento futuro.153 

 

Luciana Jaccoud, nessa mesma perspectiva acrescenta que, 

 

De fato, outros elementos – como o projeto missionário da Igreja Católica, o 

imperativo econômico face ao risco de uma ruína da economia nacional, ou 
o próprio direito de propriedade – também atuavam como importantes 

elementos legitimadores da escravidão. Paralelamente, a importante presença 

de descendentes de africanos entre a população livre brasileira fazia com que 
a elite nacional sustentasse a tese, já naquele período, de que, apesar da 

escravidão, o país havia evitado o preconceito de raça. 

Contudo, se a elite colonial brasileira não organizou um sistema de 
discriminação legal ou uma ideologia racista que justificasse as diferentes 

posições sociais dos grupos raciais, ela compartilhava um conjunto de 

estereótipos negativos em relação ao negro que amparava sua visão 

hierárquica de sociedade. Nesse contexto, o elemento branco era dotado de 
uma positividade que acentuava quanto mais próximo estivesse da cultura 

europeia. “Qualquer europeu ou americano que postulasse a superioridade 

branca seria necessariamente bem recebido.  

 

E, nesse caminho de superação, marcado pela diversidade de propósitos e 

metodologias, a questão da identidade, a questão da compreensão da diferença e a questão do 

diálogo são importantes. A atitude contrária a esses princípios interfere no processo e 

significa um desserviço à causa da população negra. 

Entre os negros que são cristãos católicos, evangélicos, pentecostais, crentes e 

descrentes, e aqueles que são interpelados por não fazerem parte da mesma caminhada não 

conseguem entender uma proposta de dupla participação que é sugerida dentro de “certa 

normalidade”, vivida nas comunidades negras. E, ainda aqueles negros pertencentes aos 

movimentos negros e, muitas vezes exigem que todo o negro para ser negro, deve seguir a 

religião de matriz africana.  

No caso, qual seria o principio fundante? Como se evidencia o princípio de 

pertencimento a uma atitude de fé? Como o exemplo de uma crença num transcendente 

iluminaria a ação na sociedade? Também se deve perguntar como acontece a experiência 

religiosa e de fé de quem não aprendeu o sentido da identidade, ou não experimentou uma 

opção de testemunhar esta ou aquela via pessoal? A aproximação aos mistérios da experiência 

religiosa afro exigiu um posicionamento mais objetivo dos membros da comunidade de fé? 

                                                

153 Cf. JACCOUD, L. Racismo e República: O debate sobre o branqueamento e a discriminação racial no Brasil, 

In: THEODORO, M.(org.) As políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil 120 anos após a abolição, 2ª 

Ed., IPEA, novembro 2008, Brasília – DF., p. 50-51.  
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Alguns elementos são definidores da identidade do cristão, assim como os elementos 

do culto africano definem a identidade dos que assumem aquela pertença religiosa. A 

constatação de posições diferenciadas não se constitui impedimento para um caminho fértil de 

diálogo inter-religioso. A diferença não afasta ou inibe; ela pode congregar a partir de um 

projeto comum. 

A definição da identidade implica outro momento na compreensão do processo do 

outro. Eu sou e o outro é. No respeito à alteridade, pode acontecer o diálogo. A mútua 

interferência impede a noção da identidade, a percepção das riquezas das diferentes tradições. 

Faz-se necessário subir ao monte da pertença religiosa para perceber a sua vitalidade e 

validade. A releitura histórica e uma consciência evangelizadora diferenciada ajudam não na 

purificação fundamentalista, pois isto não condiz com o Evangelho, mas na autenticidade. 

Aqui cabe compreender o centro de cada experiência que envolve elementos antropológicos, 

visão de mundo, de cultura, etc. Devem-se superar os acasos em que a defesa da duplicidade 

esconde questões pessoais não resolvidas e até mesmo a dificuldade de uma opção fundante. 

Hoje este caminho, amanhã aquele outro e, assim, vai se justificando uma existência religiosa 

superficial sem o enfrentamento próprio de cada processo.Tal possibilidade, a da identidade 

religiosa, não é consenso. Tem aqueles que defendem a não diferenciação e a permanência no 

sincretismo e na duplicidade154. Vejamos outras possibilidades. 

4.4 A EXPERIÊNCIA RELIGIOSA 

A experiência religiosa de matriz africana foi, ao longo da história, assumindo papéis 

fundamentais na sociedade. Evidenciou-se, primeiramente, uma grande dificuldade em 

recuperar os elementos da antiga religião da África. Os que conseguiram esse intento o 

                                                

154 Podemos buscar mais afirmações sobre estes temas nos seguintes autores: OLIVEIRA, C. R.. Identidade 

étnica, identificação e manipulação. In: Identidade, etnia e estrutura social; Pioneira, São Paulo,1974; VELHO, 

Gilberto. Individualismo e cultura. Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro,1981; DOUGLAS, Mary. Pureza e 

Perigo.  Perspectiva, São Paulo,1976.; P. Berger, T. Luckmann, Modernidade, Pluralismo e Crise de Sentido. 

Petrópolis, Vozes, 2004; BARTH, F. Grupos étnicos e suas fronteiras. In: POUTIGNAT, P; STREIFF-FENART, 

J. Teorias da etnicidade: seguido de grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. Editora da Unesp,São 

Paulo, 1998; BASTIDE, R. As religiões africanas no Brasil. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1971; 

BORHEIM, G. O Conceito de Tradição. In:Tradição-Contradição. Zahar, Rio de Janeiro,1995; FERRETTI, S. 

Repensando o sincretismo. São Paulo: EDUSP/FAPEMA, 1995; FRIGERIO, A. Reafricanização em diásporas 

religiosas secundárias: a construção de uma religião mundial. Religião e Sociedade, 2005, n.2, v.25, pp. 136-60; 

GIDDENS, A. Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós. Rio de Janeiro: Record, 2000; 
HOBSBAWN, E; RANGER, T. A invenção das tradições. 2 ed. São Paulo, Paz e Terra, 1987; LOPES, N. 

Bantos, malês e identidade negra. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1988;Anais do 22º Congresso Anual da 

Sociedade de Teologia e Ciências da Religião Soter  VOLUME 3 Grupos Temáticos Edição digital – ebook  

Paulinas, 2009. 
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fizeram numa constituição diferenciada do passado africano. Muitos se fizeram cristãos 

católicos e deixaram esse legado para as suas famílias, mesmo com déficit de evangelização 

da Igreja em relação à população negra. 

O candomblé tem passado da situação de religião perseguida ou marcada com o 

estereotipo de contravenção, apesar das dificuldades que persiste para uma realidade de 

riqueza cultural, antropológica e especialmente religiosa. Nesse caminho, o membro do 

Centro ATABAQUE faz uma leitura de novos territórios de experimento da fé afro. A sua 

vivência nos terreirosa partir da Casa Branca do Evangelho da Federação, naVasco da Gama, 

o Ilê AxêOpô Afonjá, sitio no Bairro de São Gonçalo do retiro e o Ilê Axé Opô  Aganju, em 

Lauro de Freitas, cujo pai-de-santo Balbino Daniel de Paula foi iniciado por mãe Senhora em 

1980, e do qual participava também o Pe. François de L’Espinay155. O tempo e o espaço de 

estudo realizado pelo teólogo e pastoralista Frisotti é pertinente para um novo jeito de propor 

a reflexão sobre o modo de testemunhar a fé no campo da negritude. 

Frisotti assim delimita sua análise, 

 

[...] Queremos mostrar como, ao lado de tantas comunidades de pobres, 
também os terreiros foram, na prática sujeitos de promoção de vida e de 

dignidade, de vida comunitária e de organização social, de luta pela 
transformação das estruturas e das relações pessoais. Para isso, 

examinaremos a atuação política da população negra através dos quilombos, 

das irmandades e em face da violência ideológica e policial, evidenciando, 

assim, como os terreiros estavam presentes nestas áreas de conflito com a 
sociedade dominante. Mais que analisar o “discurso” do candomblé, 

preferimos escolher algumas práticas que nos possam manifestar esta ligação 

fé-politica na luta de libertação, e por isso evangelizadora, das comunidades 
negras. O período escolhido, os séculos XIX e XX, deixará transparecer as 

diferentes modalidades do conflito ao testemunhar a passagem do sistema 

escravista a uma sociedade de classes, econômica e ideologicamente 
racista.156 

 

No passado, constamos que havia uma raiz sincrética necessária à sobrevivência do 

culto africano, a qual hoje, segundo a maioria dos militantes negros157, talvez, não se sustente 

mais, sobretudo, para os que buscam a convicção profunda da sua pertença religiosa nesta ou 

naquela dimensão. Para esses autores e ou lideranças religiosas a fluidez faz-se mais 

perniciosa do que contribui à causa. Ou, pelo menos, dizem eles, os ganhos pastorais desse 

                                                

155 Cf. FRISOTTI, Heitor, Nota de rodapé 05 no texto:Afro-américa o terreiro nos evangeliza, In: Silva, Antonio 

A. da, Existe um pensar teológico negro?, Paulinas, São Paulo/SP, p. 93-126. 
156 Idem. 
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posicionamento não são significativos e, por vezes, significam certa dubiedade. As 

metodologias de ação seguem vias diferentes158.  

A perseguição religiosa aos seguidores do culto de matriz africana fazia com que 

muitos se abrigassem na religião católica, fenômeno que deixou marcas profundas e 

corroborou para uma constituição diferente da religião de matriz africana. A religião praticada 

no Brasil não é a mesma da África pré-colonização europeia. Essa transformação aconteceu 

pelo contexto da adversidade e influenciada pela transposição territorial. Não há como negar 

esse fato de como a sua relevância histórica, sobretudo como elemento de entendimento do 

culto africano. No caso do sincretismo ou do pluralismo religioso, a pergunta que se coloca é 

sobre a validade desses fenômenos hoje: Se os que tentam mantê-lo não o fazem em nome do 

passado159.  

Na direção do sentido da história e na efetivação da sua superação, a perspectiva da 

pertença religiosa, o sincretismo e a dupla pertença tiveram o seu redirecionamento. Era um 

caminho da reconstrução religiosa na diáspora e na adversidade. Não se pode desconsiderar o 

bem que esse processo fez para a população negra escravizada e para a população negra pós-

escravidão. Contudo havia um objetivo maior: a recuperação do culto africano. Essa 

necessidade segundo os principais pensadores afro americanos foi superada. Atualmente, é 

possível a experiência religiosa sem uma justificativa maior frente aos poderes instituídos. A 

aplicação de lei que tratavam o culto como contravenção, está sendo superada. Negar e 

condenar o culto, hoje, é sintoma de intolerância religiosa, sujeito aos rigores da lei que 

respeitam a cidadania e os direitos humanos.  

No sentido da identidade e da referência, a profundidade do projeto cristão e a 

profundidade do projeto da religião de matriz africana são mananciais valiosos para os afro-

                                                                                                                                                   

157 Contamos esta ênfase literária em FRISOTTI (1996), SILVA (1988 apud. ANDRADE e FRISOTTI), SILVA 
(1988, in SUESS (org.). 
158 A filósofa Dra. Helena Theodoro ao tecer Algumas considerações sobre a mulher negra, na I Consulta sobre 

a Cultura Negra e Teologia na América Latina, ASETT/Edições Liberdade, Nova Iguaçu/Rio de Janeiro, de 08 a 

12 de julho de 1985, p. 177-183 assim registra sobre A mulher negra na comunidade: [...]Cabe aqui uma 

análise da mulher negra de condição operária, de baixa renda, que está na situação de classe dominada. Dentro 

do sistema capitalista, que sobrevive à causa da exploração do ser humano, a mulher negra é a mais explorada. 

[...] Além destes problemas, a mulher negra é vítima do machismo do homem negro, que sofre todos os 

condicionamentos de uma sociedade racista e machista, levando a absorver os mesmo valores e o 

comportamento do homem branco, em relação à mulher negra. Apesar de só ser mostrada como “mulata erótica” 

ou como empregada domestica, submisso, é importante ressaltar que sua participação nas lutas pela liberdade do 

povo negro foi constante, desde Dandara (companheira do líder Zumbi), passando por Luiza Mahin (participante 

da Revolta dos Malês e mãe de Luz da Gama), até os dias de hoe, colocando-se como participante da luta 
comum ao lado do homem negro. 
159 Veja, por ex., Barros, M.: O sabor da festa que renasce – Para uma teologia afrolatíndia da libertação, São 

Paulo: Paulinas, 2009. Soares, A. M. L. No Espírito do Abbá, São Paulo: Paulinas, 2008 
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americanos que optam por este ou aquele caminho. São projetos diferenciados e 

compreendem também uma autoidentificação pessoal em relação a um núcleo fundante e 

estruturante da dimensão religiosa. 

A partir desse núcleo fundante presente nas duas tradições acontecemos 

desdobramentos na prática social da pessoa, os quais possuem uma vértice religioso. É 

possível que se estabeleçam interações entre ambas, isso em nome de um projeto comum. A 

identidade assumida não implica fechamento ou fundamentalismo.O desafio que surge 

consiste em compreender o processo do outro e, com ele, empreender uma caminhada 

comum, ressalvando as devidas distinções. Isto ajuda a superar a tentação do proselitismo ou 

a cooptação de um pelo outro.  

Para a experiência religiosa esses aspectos são fundamentais. Critica-se a religião do 

mercado, na qual os “bens” religiosos são oferecidos como uma grande feira e na qual os 

clientes são disputados. É o caminho da afirmação de uma dimensão tão necessária ao ser 

humano. Entretanto, não é ético aproveitar-se desta ou daquela religião quando melhor 

aprouver. Por trás dessa atitude, existe uma ética que nega todo o processo cidadão que os 

negros buscam fazer acontecer. 

Ainda sobre a identidade, deve ser dito que ela ocorre num campo de lutas com um 

fundo religioso ou com um fundo social. Não é possível estar em tudo ou pensar que a opção 

pela causa do negro obrigue a estar presente em todas as frentes de luta. Não há como um 

líder religioso ser o protagonista de uma luta sindical. Ele pode apoiar e aliar-se a um 

determinado grupo com o qual tem as suas identificações.  

Há também o protagonismo, que os negros envolvidos com o sindicato e como 

propósito de discutir temas comuns à militânciasindical e poderem assumir papeis de destaque 

nessas lutas. A assunção desse protagonismo não significa estar tudo, mas potencializar os 

espaços de participação na sociedade civil em suas diferentes dimensões, respeitando as lutas 

específicas. 

Ainda, nessa direção, a população afro-americana tem um objeto de ação muito 

claro, diz respeito à construção da cidadania plena da qual os negros foram alijadas. A 

construção assume caminhos variados: religião, economia, educação, cultura. São bandeiras 

comuns aos negros católicos, evangélicos, de matriz africana, etc., contudo existem 

prioridades. Os grupos podem priorizar esta ou aquela bandeira. Elas levam a alianças, 

caminhos comuns ou diferenciados, mas com objetivos únicos. Assim, a democracia significa 

esta liberdade de escolha que leva a metodologias diferentes. Não existe caminho único. E a 

identidade perpassa também a dimensão metodológica. No entanto, é conveniente lembrar que 
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a causa da população negra é o referencial de luta. A ação significa serviço à causa maior de 

superação do racismo, da quebra das desigualdades e de nível de vida melhor para todas as 

pessoas. 

Algumas perspectivas para prosseguir nesse debate sobre a identidade religiosa são 

válidas e sugerem a consciência de assumir a pertença religiosa afro. Não é um itinerário 

único. Está aberto ao diálogo com aqueles que se comprometem com outras opções. A 

identidade afro não implica, necessariamente, a negação da riqueza e do valor de outras 

experiências religiosas na realidade latino americana e caribenha. A fluidez religiosa ou a 

fragilidade de um compromisso efetivo podem gerar uma experiência marcada pela 

superficialidade, quando o pesquisador busca informações ou aproximações. Percebe-se, 

entretanto que na opção religiosa, que é marcante na natureza da negritude, o reconhecimento 

da pessoa, a comunidade e o terreiro e/ou igreja, são fundamentais. Essa orientação tem 

implicações no processo de construção de novos saberes: 

- ação eclesial e social a partir de um referencial – em outras palavras, a militância 

do agente social ou de pastoral acontece a partir de uma realidade que é a sua referência. É o 

seu ponto de partida. Faz-se presente no processo e é também ressonância do que acontece. O 

espírito cristão não é apenas objeto de um discurso ocasional, mas é uma espiritualidade que 

perpassa a caminhada do agente social ou pastoral. É sua identidade e o agente explicita-a aos 

aliados em projetos comuns. O referencial da ação encontra respaldo e sustentação na 

proposta de Jesus Cristo – o Reino de Deus, ou na proposta sociopolítica de uma sociedade 

que busca práticas comunitárias ou democráticas ou ainda, na religiosidade de matriz africana. 

Essa questão envolve uma ética, envolve também posicionamentos e atitudes ao longo do 

processo histórico. 

- optar pelo diálogo com outros agentes – o agente social ou pastoral tem 

características peculiares que o distinguem de outros agentes, o de poder afirmar qual é a sua 

identidade. Outros militantes do movimento negro, que também são agentes, têm outras 

características próprias da caminhada que assumiram. São realidades de identidades e 

diferenças. É possível encontrar um caminho de diálogo entre esses diferentes agentes. Tal 

caminho desembocará no fortalecimento da caminhada e diante das reivindicações que 

pautam a ação em âmbito conjunto e mais amplo. Aqui se faz necessário evitar o risco de ver 

como adversário aquele grupo que poderia ser aliado; só porque pensa diferente do nosso 

grupo, não significa necessariamente que é um adversário. Assim, tentar atingir esse 

adversário fictício é gastar forças desnecessariamente. A luta fratricida enfraquece e 

descaracteriza o grupo enquanto as carências dos negros continuam gerando mortes e 
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exclusão. Vale a máxima do futebol: um time dividido não ganha jogo! 

Na opção pelo diálogo, é muito importante valorizar o dialogo inter-religioso. Isso 

devido à importância que os negros dão à pertença religiosa e também ao papel que essa 

pertença desempenhou na história. Aqui desponta o desafio de como construir os referências e 

a metodologia do processo para que, de fato, o dialogo inter-religioso resulte em ações 

concretas em prol da população negra das diferentes tradições religiosas. Então, o dialogo tem 

um valor enquanto ele mesmo, mas também como real possibilidade de interferência e 

encaminhamentos para se atingir nos resultados sonhados. É um instrumento valioso de 

aceitação, compreensão. Implica ainda,capacidade de sentar na mesma roda como quem 

assume outra historia; explicita a diferença, mas sem perder a capacidade de assumir uma 

caminhada em comum. 

- clareza dos objetivos da ação - os planos de ações sociais ou na pastoral começam 

pela percepção das necessidades e pela escolha das mais urgentes. Não é possível abraçar tudo 

ao mesmo tempo. Desde a década de 1980 avançou-se em muitas dimensões em relação à 

realidade dos afro-americanos. Contudo a variedade de reivindicações e proposições enseja o 

risco do enfraquecimento. Cabe perguntar sobre a conveniência de abrir tantas frentes de ação 

e se estas tantas frentes não implicariam no isolamento dos grupos. Aqui ressalta-se, ainda 

mais uma vez o sentido do dialogo e da ação organizada. As bandeiras de luta podem ser 

diferentes. Contudo é possível definir algumas prioridades e objetivos e partilhá-las 

construindo relações de mútuo fortalecimento. Nesse caminho, há de se ter muito claro as 

reais necessidades da população negra para a efetivação de ações mais profícuas 

- formação de lideranças – com esse objetivo, os diferentes grupos sociais ou 

pastorais apontam para a necessidade do surgimento de novos sujeitos e agentes 

comprometidos com a causa. Para atingir esse ponto, faz-se necessário dar alguns passos que 

passam pela capacidade de criar condições, compreender o lugar do outro, respeitar o 

diferente, ajudar o outro a fazer o caminho, ter paciência, consciência do caminho e caminhar 

junto.Os novos agentes sociais ou pastorais têm um caminho que pode não se assemelhar ao 

caminho até o momento trilhado. Esse encontro de diferentes, por vezes, exige a capacidade 

de criar um espaço de crescimento e aprendizado mútuo. É preciso deixar que o outro seja 

sujeito, que faça o seu caminho que possa se descobrir, cair e levantar. O processo da 

caminhada é lento. Por isso, cabe respeitar o processo de cada um sem, contudo, deixar de 

exercer uma critica que ajude o sujeito a crescer e a aprender a aprender. 

- Reconciliação, homem novo, solidariedade à luz da comunidade negra: A 

realidade vivida pelos países chamados de Terceiro Mundo, nomeados assim por estarem em 
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desenvolvimento, são é de profunda divisão a partir de sua estrutura básica: a sociedade. O 

povo negro sendo uma parcela desta sociedade que conviveu e convive em situações bem 

peculiares, como se posiciona? Como tudo isso começou? Esse processo vem de longe. 

Mostra-se como fruto de um projeto de colonização desenvolvido em meados do século XVI, 

quando Portugal e Espanha invadiram as terras da América. Essa invasão proporcionou a 

chegada do escravo africano160. Ele entrou como mão de obra sendo submetido aos caprichos 

e interesses dos senhores de escravos. Foi utilizado pelo sistema colonial durante todo o 

período, prolongando-se até os nossos dias. Ideologicamente, introjetaram-lhe um modo de se 

perceber incapaz, inferior e, portanto, submisso. Tudo isso ratificado pela prática da religião 

católica, também a serviço do mesmo sistema colonial. 

Olhando para a América Latina de hoje, podemos constatar dois fortes elementos, 

responsáveis diretos pela manutenção dessa decisão: a dívida externa e o militarismo. O 

militarismo empregou a força para se manter, reprimir e dificultar toda e qualquer forma de 

organização popular. Isso foi uma forte expressão do desrespeito à dignidade da pessoa 

humana e a violação da liberdade de o povo ser sujeito de sua história.  

A dívida externa, com implicações de longo alcance não só nos aspectos econômico-

político, mas, sobretudo a nível social, há, por assim dizer a entrega de nossos países às 

grandes potências mundiais. O resultado é o povo subjugado e obrigado a pagar com o 

próprio suor e sangue uma dívida que não foi por ele contraída. Tudo isso é sinal de morte 

para o povo afro-latino-americano e caribenho. Povo do qual o sistema necessita como força 

mantenedora da produção. 

Assim são firmes as palavras do Prof. Osvaldo José da Silva, membro do Centro 

ATABAQUE, 

 

No nosso caso ao contrário, cada vez que nos apresentamos como negros, e 
apresentamos a fatura da dívida social brasileira para com o nosso povo, os 

“falsos moedeiros” nos alvejam sem que ao menos possamos perceber com 
que tipo de arma estão tirando. E o dólar que na ficção “salvou”, na 

realidade só estabiliza o preconceito velado na mentira da razão e da moral 

discursiva, na educação vilipendiada, na miséria, no desemprego, e mais 
uma vez a exclusão social do povo negro. De fato, vivemos sob a égide do 

dólar furado.161 

 

                                                

160 Ver a obra de DONGHI, H., História da América Latina, Paz e Terra, Rio deJaneiro, 1982. Destacamos os 

capítulo I – A Herança Colonial. 
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Tudo isso é sinal de morte para o povo afro-latino-americano, especialmente para o 

povo negro; como reiteramos povo esse que o sistema necessita para a sua força na produção.   

Nesse cenário, o povo negro com sua consciência religiosa terá como traço característico de 

sua identidade, que alia-se a um compromisso com o Deus libertador. E assim renova-se de 

esperança quando se atém aos dizeres bíblicos: “Ouço o sangue do teu irmão, do solo, clamar 

para mim” (Gn 4,10). Sob esta base, negros e negras engajam-se na organização, na 

caminhada e na luta por sua libertação. 

Por conseguinte, a reflexão teológica advinda desse contexto, que tenha como sujeito 

a comunidade negra afro-americana, ao tratar de temas específicos, poderá muitas vezes nos 

surpreender, isso porque as questões teológicas sempre foram tratadas a partir da visão e 

compreensão da reflexão europeia. E então, o cientista da religião Ezequiel adverte que, 

 

[...] Redescobrir a essência do ser afro-americano, especialmente sua visão 
de mundo, é tarefa importante do(a) teólogo (a) negro (a) junto às 

comunidades negras. Porém, queiramos ou não, devemos reconhecer nossas 

limitações e até mesmo as dificuldades que encontramos em trabalhar alguns 
conceitos religiosos africanos em nossa “cultura cristã ocidentalizada”, pois 

a herança teológica recebida por nossos antepassados, e ainda hoje 

sustentada pelas Igrejas cristãs (católicas e protestantes), não permite 

qualquer outra visão de mundo que não a sua, ou seja, do europeu branco, 
machista e racista. Infelizmente, ainda em nossos dias, as Igrejas, de modo 

geral, estão permeadas deste pensamento teológico que procura fazer a 

distinção entre brancos e negros, homens e mulheres, e que considera, 
muitas vezes, a etnia branca como superior às demais.162 

 

Sob outro aspecto, para que se faça uma caminhada mais irmanada, faz-se necessário 

ter atitudes que possam reestabelecer a harmonia, a melhor convivência, para tanto será 

necessária a reconciliação. E então como negros e negras, agiriam diante da ação de 

reconciliação. Perguntou-se aos membros do Centro ATABAQUE: o que é reconciliar, e com 

quem reconciliar? A divisão da sociedade entre negros e brancos, pobres e ricos, está gerando 

um sistema de morte. Essa divisão foi provocada pelo povo negro? De quem é a tarefa de 

reconciliar? Acaso pode-se dizer ao oprimido: Vá e reconcilie com o seu opressor? Ou ao 

que foi roubado: Vá e peça perdão? Sabemos que ao longo da história se criou uma estrutura 

que mantém e acirra, cada vez mais, essa divisão, na maioria das vezes legalizando-a, 

                                                                                                                                                   

161 SILVA, O. J. da., O projeto neoliberal como perene exclusão do povo negro. In; JUNIOR, V. C. de S., Uma 
dívida muitas dívidas: os afro-brasileiros querem receber.  ATABAQUE – teologia e cultura negra, São Paulo, 

1988, p. 166. 
162 Cf. ANDRADE, Ezequiel Luiz de, Existe um pensar teológico negro? In. SILVA, A. Ap da (org.), Existe um 

pensar teológico negro? Paulinas, São Paulo-SP, 1988, p. 76. 
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legitimando-a e justificando-a nas práticas de injustiças diárias. É possível restabelecer 

reconciliação e comunhão nesse sistema? Em não havendo a possibilidade, qual é nossa 

missão e papel do negro?O que é reconciliação: uma meta a alcançar, um suporte para a 

construção do Reino de Deus na terra, ou o sinal do Reino no meio dos homens? 

Recorre-se a Andrade para ilustrar a reflexão, que nos indica que, 

 

[...] O olhar do (a) teólogo (a) deve estar voltado para as comunidades negras 
que, em sua maioria, se encontram fora das Igrejas (principalmente 

tradicionais). Com isso, essas comunidades não precisam da legitimação dos 
dogmas da tradição das Igrejas cristãs ocidentais, das teologias por elas 

fabricadas para justificar que a experiência de sua “fé cristã” é verdadeira. O 

significado maior do interior da própria comunidade, que julga se algum 
conceito é ou não verdadeiro. Portanto, não é necessário que nos apoiemos 

em documentos oficiais das Igrejas, mesmo porque foram tais documentos 

que, no passado, legitimaram a opressão e a escravidão dos povos negros nas 
Américas. E ainda, o que fundamentará a nossa teologia não serão os 

escritos acadêmicos, elaborados nas salas fechadas dos seminários ou das 

faculdades teológicas (católicas e protestantes).163 

 

O modo de elaborar o pensamento teológico não deve ficar distante da vivencia do 

povo negro. Qualquer outra atitude reflexiva e sistematizadora será muito fácil elaborar um 

discurso sobre a reconciliação, desde as práticas libertadoras afro. É fundamental que haja um 

processo de encarnação na experiência do povo negro em suas diversas situações 

(marginalizados nas favelas, cortiços, alagados, viadutos, sarjetas, subempregados, 

desempregados, violentados e em sua dignidade humana). Tudo isso é carga da realidade de 

miséria causada por um sistema injusto e anti-humano, provocador de morte. Devemos, 

portanto, entender que não é possível reconciliação dentro desse sistema de divisão entre 

negros e brancos, homens e mulheres, pobres e ricos, homem machista e da mulher 

subjugada. Jamais poderá haver reconciliação verdadeira entre justiça e injustiça, entre bem e 

mal. Reconciliação implica perdão, e não haverá arrependimento. Não haverá 

arrependimentos sem a remoção completa da culpa e pecado que provocaram a divisão. Essa 

divisão não foi, na sociedade atual, provocada pelo povo negro, mas sim, por ambição 

incontrolável de setores da sociedade branca dominante, que tinham o controle dos 

instrumentos regedores da sociedade, ontem e hoje continuam mantendo, e que numa atitude 

de arrogância e prepotência, controlam e dominam através do capital aplicado. 

Houve um estremecimento, comunhão foi rompida. Esse ato impede a reconciliação. 

                                                

163 Idem, p. 83 
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Dentro desse sistema de pecado não é possível restabelecer comunhão. Já foram sacrificados 

milhares de negros e negras, para fortalecer esse sistema que domina a sociedade. As 

artimanhas do capital são venenosas. Entre tantas está sua capacidade de mudar ao longo do 

tempo, permanecendo em sua essência. Ele, por natureza, divide e impede que as pessoas se 

aproximem para celebrar a vida. É um sistema que procura relacionar a vida à produção. Por 

isso, não é possível comunhão nem reconciliação dentro de um sistema de morte. Comunhão 

e reconciliação passam obrigatoriamente pela queda desse sistema. 

Para desenvolver este tema, os membros do Centro ATABAQUE negra procuram 

identificar a solidariedade naqueles que, provavelmente são os dois momentos mais fortes da 

caminhada de construção enquanto povo negro no Brasil164. O primeiro momento refere-se à 

solidariedade que brota dentro desse povo ao se deparar com um irmão que, por causa da 

violência imposta, vive em situação de morte. O objetivo dessa solidariedade é não permitir 

que a força da morte seja vitoriosa. O segundo momento é político, pois se trata de planejar a 

vida, criando condições para que seja plena e sadia, antes mesmo que surja a força da morte. 

A esta atitude denomina-se de solidariedade a favor da vida. 

No continente africano, a comunidade negra se deparou com o homem europeu, cujo 

comportamento era como o do portador da morte. O papa Leão XIII, em 1888, no documento 

de saudação aos brasileiros pela promulgação da Lei Áurea165, afirma que em cada cem 

negros aprisionados na aldeia, cinquenta eram violentamente mortos antes de chegar ao 

navio166. Deste modo, a solidariedade da comunidade negra se fortaleceu diante da morte 

sempre eminente. Num primeiro momento a solidariedade se manifestou na luta com o 

próprio corpo, arriscando e quase sempre perdendo a vida; num segundo momento ela se 

manifestou no chorar juntos, no acolher o outro com o olhar, no reunir-se, na tentativa de 

burlar o forte esquema de segurança e de preparar as possíveis fugas.  

A comunidade negra, desde a Mãe África, tem profunda comunhão com a vida 

                                                

164 RAGUSO Fabrizia, O DESAFIO DO MULTICULTURALISMO: ENTRE A IDENTIDADE E O 

RECONHECIMENTO. Uma leitura a partir de Charles Taylor, Dissertação de Doutoramento em Ética, 

apresentada ao Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho – Departamento de Filosofia e 

Cultura, UNIVERSIDADE DO MINHO BRAGA,200; DUSSEL, E.D., Caminhos de Libertação Latino-

americana, Tomo IV, Ed. Paulinas, 1985; BOFF, L., Que são as Teologias do Terceiro Mundo, in Concilium\219 

– Teologia do Terceiro Mundo, Vozes, 1988\5. Ver também BOFF, L. A teologia da libertação: A recepção 

criativa do Vaticano II na perspectiva dos pobres, Vozes, Petrópolis, 1984, pp. 24-27. COMBLIN, José, A tarefa 

dos teólogos latino-americanos na atualidade, in REB 177/45(, março de 1985, p.60. Dussel, E..D., História da 

Fé Cristã e Transformação Social na América Latina, in Fé Cristã e Transformação Social na América Latina – 

Encontro de El Escorial, 1972, Vozes, Petrópolis, 1977, p.60; SILVA, Marcos R. da, Teologia Afro-Americana e 
Caribenha: Com um olhar nos passos da comunidade e suas atitudes de fé. Fórum Mundial de Teologia da 

Libertação, 21 a 25 de janeiro, 2009, Belém, Brasil. 
165 Carta-EnciclicaIn Plurimis, de 05 de maio de 1888. 
166 Cf. Doc. Pontificios, nº 140, Vozes, Petrópolis, 2ª Ed. 1987. 
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reconhecida pelo povo negro nas diversas manifestações de fé num Deus criador, com 

diversos nomes: Obatalá, Olorum, Javé, Oxalá-Ofã, Zambi e tantos outros nomes. O símbolo 

mais forte afavor da vida, que marca a tradição de luta do povo negro está na proposta de ir 

para os quilombos e mocambos aqui no Brasil. Eles são uma proposta de nova sociedade, 

despida em grande proporção de tudo o que é desumano, desintegrador, aprendido no contato 

com a civilização branca colonial. Os quilombos e mocambos foram uma proposta ampla, que 

não só restaurava a vida, como também criava ambiente para novas vidas.  

A comunidade negra conseguiu mesmo perseguida, massacrada e, muitas vezes 

desintegrada pela democracia racial na sociedade ocidental latino-americana, manter seu 

espaço de vida. Um desses espaços,com raízes mantidas da África, está representado pelos 

terreiros de candomblé com tudo o que representa de resistência, de guarda de uma cultura 

religiosa, de defesa dos valores de um povo na diáspora.  

Assim nos esclarece FRIZOTTI (1998): 

 

Na metade do século XIX , intensificou o controle do governo sobre as 
religiões afro-brasileiras, particularmente por causa das revoltas e 

insurreições da população negra e africana. Após a abolição do tráfico não 
diminuiu a preocupação das autoridades e a repressão das mesmas. A 

variedade dos casos de violência e discriminação nos faz acreditar que 

repressão era geral: tratava-se de africanos e de negros brasileiros; os 
homens, mulheres e até crianças; de escravos e de libertos; de batuques 

festivos e de candomblés. E isso acontecia enquanto no país inteiro 

começavam a ferver as discussões sobre a abolição da escravatura.167 

 

Para a comunidade negra, essas manifestações religiosas propiciam momentos fortes 

de manutenção da cultura e das expressões espirituais e também mantém espaços de 

solidariedade, onde há possibilidade de se  reunir para posicionar-se contra o racismo e outras 

formas veladas de violências, das quais as comunidades negras são vitimas constantes. 

Outro resultado importante é a tomada de consciência que devemos ter, em todas as 

ciências, como o principal objetivo de contribuir no avanço dos movimentos de identidade 

negra. Em todo esse movimento, os cristãos tem uma certeza: a solidariedade, a partir da 

militância por uma causa e com certeza da vitória, se concretiza na luta permanente pela 

implantação da liberdade plena deste povo negro. 

Nas reflexões enunciadas dos membros do Centro ATABAQUE ficam transparentes 

                                                

167 FRIZOTTI, H. A dívida com a fé e a religião do povo negro,In: JUNIOR, V.C.de S., (org), Uma dívida, 

muitas dívidas: Os afro-brasileiros querem receber, ATABAQUE, São Paulo, 1988, p. 66. 
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que a essência da solidariedade é sentir-se responsável pela vida do outro e pelo 

fortalecimento das relações na comunidade negra. O ser solidário se define pelo estar em luta 

contra a estrutura de sociedade que não defende a vida, pelo vibrar na alegria, estando 

presente no sofrimento. E, juntos, enxergar um sinal de esperança168. 

Um dos sinais do Reino em nosso meio é a prática da solidariedade entre os povos. A 

solidariedade maior de Deus com os povos oprimidos no contexto cristão é Jesus 

Cristo.169Nos testemunhos das religiões tradicionais africanas é o conjunto de mitos, 

ritualidades e símbolos que são comunicados por uma hierarquia de sacerdotisas e sacerdotes 

e membros consagrados para servir a comunidade no cotidiano da vida de todos que os 

procuram e buscam uma palavra de benção. Assim, a solidariedade para com o oprimido não 

é sentimentalista, mas provoca transformações na sociedade, indica a libertação. A 

comunidade negra vive a solidariedade, reconquistando uma proposta de sociedade 

interrompida nos quilombos, que anunciava a vida plena. 

Numa sociedade capitalista, do tipo que vivemos na América Latina, são muitos os 

exemplos dessa forma de solidariedade: salário-família, distribuição de roupas, alimentos, 

remédios, doação de casas populares, etc. Essa pratica, no seu conjunto, não produzem 

modificação na estrutura que mantém tal situação de pobres e abandonados. 

Há Um novo desafio do fazer teologia e na compreensão das diversas manifestações 

da fé afro cristã na comunidade negra.  

Na medida em que, possibilita que ambas as partes envolvidas no processo de 

solidariedade estejam abertas para a experiência de sofrimento que não é causada somente 

pela ação da pessoa, mas principalmente pelas estruturas injustas da sociedade latino-

americana capitalista. Essas também contribuem para os desníveis econômicos, culturais e 

religiosos. A consciência crítica de abertura à essas questões, levará todos à busca da 

solidariedade, com a partilha do pouco que resta sobre a mesa. É o oposto do paternalismo 

que, diante da desigualdade provocada por sua própria prática, acena com migalhas para 

atenuar as desgraças do povo. 

Partindo pelas regiões que as populações afro estão presentes na América Latina 

encontraram-se desafios que colocam nossas comunidades religiosas africanas e as igrejas 

frente a uma pratica de abertura ao diálogo e escuta daquilo que surge no meio popular. Nesse 

                                                

168 Existe também a forma imperfeita de solidariedade. É a que busca a si, fazendo do outro objeto de caridade: 

Quem dá aos pobres, empresta a Deus, diz o ditado popular. Essa prática não valoriza o outro. Pelo contrário, 

despersonifica e, certamente, não liberta. 
169 Cf. Fl 2,5-7 
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sentido é que apontamos: primeiramente, refletirmos sobre o fenômeno de uma prática 

eclesial marcada pela univocidade, onde o pensamento eclesial e teológico estava voltado à 

preservação da verdade revelada ad-intra. Em segundo lugar sobre a vivencia de uma 

catolicidade qualitativa onde o sujeito principal está a pessoa do pobre, em sintonia com o 

princípio do Evangelho que o coloca como os primeiros no Reino. Em terceiro lugar, 

procurando perceber onde o Deus da vida se revela, iremos procurá-lo no meio do terreiro, 

local onde uma parcela expressiva da comunidade afro-americana celebra sua fé e experiência 

de vida comunitária.  

Finalmente, tem-se, como conclusão alguns pontos que identificam o povo negro na 

sua vivência enquanto crente e praticante dos princípios evangélicos, dentro da sua 

especificidade de ser pobre e negro muitas vezes, marginalizado na sociedade. 

E, constatam os membros do Centro ATABAQUE que disseram: 

 

[...] Há recuos na caminhada ecumênica das igrejas. As mudanças sociais e 
econômicas internacionais (neoliberalismo, exclusão, racismo, machismo, 
genocídios) deslocaram a atuação de muitos; manifesta-se mais integrismo, 

fundamentalismo e dogmatismo; há desconhecimento das comunidades de fé 

negras; há desgaste teológico; é um ecumenismo institucionalizado que 
atinge só algumas lideranças e não chega às comunidades; participa-se das 

celebrações, mas não se participa da fé dos outros.[...]170 

 

E continua na reiteração do Centro Atabaque: 

 

[...] Não é possível pensar um ecumenismo que seja só reunião de cristãos. 
Infelizmente, nas igrejas ainda há preconceito e discriminação, olhando-se (e 

tratando-se) de outra maneira as comunidades de fé negras. Pelo motivo, e 

também por outras vezes históricas, há resistências para assumir um 
encontro fraterno com as religiões afro-americanas. Ainda são demonizadas, 

inferiorizadas, folclorizadas e excluídas de qualquer encontro e comunhão. 

Reconhecemos, contudo, que houve avanços nesses últimos anos. Há mais 
sensibilidade ecumênica em muitas pessoas, tanto no mundo católico como 

entre as igrejas protestantes. Por outra parte, sabemos que o negro já faz 

ecumenismo há muito tempo e está sempre aberto. Outros é que não querem 

fazer ecumenismo com as comunidades negras .171 

 

Os membros desta Oficina – O Ecumenismo das comunidades de fé negras – (1994) 

concluem que “o atual ecumenismo se parece uma casa (oikós), em que há quartos fechados e 

                                                

170 ATABAQUE, Teologia Afro-Americana, Paulus, São Paulo-SP, 1997, p 157 s. 
171 Idem. 
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divisões: em alguns ficam na sala e outros na cozinha ou no quintal”. No futuro próximo o 

desejo é que numa grande casa, num quilombo, palanque, terreiro ou maloca, este momento 

de grandeza na fé seja um ato comum de todos os crentes. 

Mas um movimento maior é o que poderia ser um salto de grandeza na formação de 

novas identidades na catolicidade com respeito à diversidade e ao pluralismo religioso. Uma 

catolicidade da univocidade. Quando voltamos nosso interesse para os últimos dois séculos 

(XIX e XX) de história do Brasil encontramos diversos momentos de inserção e recuos da 

Igreja Católica na vida do povo.  

Em primeiro lugar está a ação de concentrar a identidade da fé. O significado está no 

afunilamento da ação e conteúdo do crente. Toda atividade que envolva o leigo (a) na Igreja 

terá que acontecer dentro dos limites que compreendem o “sagrado”, o “cristão”, o “eclesial”. 

Tudo que transcende esse limite da presença do sagrado será motivo de repúdio ou 

condenação. 

Dentro deste sistema de vida cristã a comunidade negra deve ser considerada com 

atenção especial: recordamos que o povo negro sempre viveu sob o controle de um esquema 

senhorial (período colonial) e patronal (sistema capitalista – ontem e hoje). Portanto, sempre 

experimentou o sistema de controle e repressão. Essa atitude da Igreja será incorporada no dia 

a dia do povo negro. Este tomará atitudes, muitas vezes, de silêncio, outras de sincretismo, ou 

ainda de total adesão ao modelo de vivência na fé que lhe é a apresentação pelo pregador. 

Em segundo lugar, a purificação dos símbolos e sinais. Nesse sentido podemos 

levantar possibilidades: setores influentes da Igreja contribuíram para uma pastoral de 

univocidade porque não levou em conta qualquer elemento positivo no povo indígena, negro e 

mestiço ao longo de sua história. Tendo o compromisso de “anunciar a fé cristã pura”, a Igreja 

não levou e pouco mudou, em considerar os símbolos – existenciais e sagrados – dos diversos 

povos e comunidades negras. Já desde o sistema escravista a Igreja, como instituição, 

influenciou no modo de formação do escravo, reforçando através da catequese e com o 

controle dos senhores e seus feitores um ensinamento, domesticando e censor na vida do 

negro e da negra escrava. O resultado será a proibição permanente de tudo aquilo que poderia 

expressar os símbolos e sinais provenientes do modo de ser negro. De fato, eliminando a 

possibilidade de o negro se expressar os símbolos e sinais, está a Igreja podando grande 

parcela do potencial vivencial da vida do povo negro. Ainda hoje a dificuldade de abertura 

para a compreensão do modo de ser negro impossibilita a muitos membros da Igreja 

compreender que o negro possa celebrar a presença de Deus no balanço do mar, na força 

verde das florestas, nos conselhos dos anciãos, nas bênçãos das mães negras. 
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Em terceiro lugar, a formação catequética. Aqui passamos para o intelecto da 

compreensão de Deus. A preocupação da Igreja desde quando chegaram os escravos foi a de 

favorecer ao povo negro um mínimo de compreensão da mensagem cristã. Aparentemente 

podemos considerar essa atitude como um sinal evangélico. Na realidade o que constatamos 

através dos relatos dos pregadores da época, é que havia outras intenções inculcadas nesta 

pratica catequética. É por isso que o modo de ser da comunidade negra, hoje, é muitas vezes 

passivo diante da mensagem evangélica; outras vezes os negros participam, mas dentro do 

modelo de formalidade que marca nossas liturgias cristãs.  

O que concluímos é que enquanto se mantinha a prática de univocidade eclesial foi 

preservado um modelo de identidade eclesial. Não colocamos em dúvida seus efeitos 

intereclesiais, mas podemos nos perguntar quais são os autores identificados com a causa 

negra que julgaram seus resultados na vida do povo cristão, particularmente na comunidade 

negra? 

Nas regiões que as populações afro estão presentes na América Latina encontram-se 

desafios que colocam nossas comunidades religiosas africanas e as igrejas frente a uma 

prática de abertura ao diálogo e escuta daquilo que surge no meio popular. 

As reflexões dos membros do Centro ATABAQUE apontam que devemos refletir 

sobre o fenômeno de uma prática eclesial marcada pela univocidade, onde o pensamento 

eclesial e teológico estava voltado à preservação da verdade revelada ad-intra. Em segundo 

lugar sobre a vivência de uma catolicidade qualitativa onde o sujeito principal está a pessoa 

do pobre, em sintonia com o princípio do Evangelho que o coloca como os primeiros no 

Reino. Em terceiro lugar, procurar perceber onde o Deus da vida se revela. O meio foi o 

terreiro, local onde uma parcela expressiva da comunidade afro-americana celebra sua fé e 

experiência de vida comunitária. Finalmente, e com grande destaque, nas reflexões do Centro 

ATABAQUE encontram-se alguns pontos que identificam o povo negro na sua vivência, 

enquanto crente e praticante dos princípios evangélicos, dentro da sua especificidade de ser 

pobre e negro, por muitas vezes, é marginalizado na sociedade. 

Conclui os membros do Centro ATABAQUE, 

 

 [...]Não é possível pensar um ecumenismo que seja só reunião de cristãos. 
Infelizmente, nas igrejas ainda há preconceito e discriminação, olhando-se (e 

tratando-se) de outra maneira as comunidades de fé negras. Pelo motivo, e 

também por outras vezes históricas, há resistências para assumir um 

encontro fraterno com as religiões afro-americanas. Ainda são demonizadas, 
inferiorizadas, folclorizadas e excluídas de qualquer encontro e comunhão. 

Reconhecemos, contudo, que houve avanços nesses últimos anos. Há mais 
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sensibilidade ecumênica em muitas pessoas, tanto no mundo católico como 

entre as igrejas protestantes. Por outra parte, sabemos que o negro já faz 

ecumenismo há muito tempo e está sempre aberto. Outros é que não querem 
fazer ecumenismo com as comunidades negras.172  

 

Temos de reconhecer que está acontecendo uma irrupção dos pobres na história da 

Igreja em todo o Terceiro Mundo. Esse fenômeno social que atinge a pratica eclesial vai se 

concretizando de um rosto pobre. Aqui podemos acrescentar que entre os tantos 

majoritariamente empobrecidos, está grande parcela do povo negro; segundo, os pobres têm 

um modo diferente de se organizar, como grupos de resistência e fortalecimento da sua 

identidade enquanto povo espoliado por sistemas de opressão. Surgem com toda vitalidade os 

movimentos populares e, acompanhando essa realidade social, estão as comunidades eclesiais. 

Como ponto inicial, o povo negro ressurge nesse modelo eclesial como membro 

participante do banquete. Será uma atuação que motivará a prática da luta permanente, 

identificada pelo resgate da identidade enquanto povo – de Deus e Negro Latino-americano. 

Em um segundo momento será o crescimento das Comunidades Eclesiais de Base. É 

organismo essencial para que os membros da comunidade negra se encontrem e pensem suas 

estratégias de caminhada. As CEBs são sem dúvida o espaço em que se pode cantar, bailar, 

celebrar – e o que é mais significativo – vivenciar o modo negro de crer no Deus da vida. 

Com os estudos elaborados pelos membros do Centro ATABAQUE está se 

confirmando que: - na história do povo negro afro-americano que foi dado o início para uma 

longa caminhada, onde a Igreja se abre para o sujeito da história que predomina na realidade, 

não só brasileira, mas de toda a América Latina; - o povo negro vive e realiza através de 

gestos aquilo que na história já aconteceu nos Quilombos de Palmares e outros tantos 

Quilombos neste continente latino-americano. O modo como celebrar sua fé em Cristo, do 

jeito negro, reconhecendo os sinais da religião cristã, como pertinentes ao seu meio. Mas, 

também deixando que os símbolos e sinais negros sejam incorporados na grande festa que é a 

liturgia cristã. 

Como terceiro ponto, é que a partir do compromisso com o povo negro surge a 

necessidade de pensar uma teologia que leve em conta a reflexão negra, uma Teologia Negra. 

Quando descobre-se que o sentido da vivência plena do evangelho é esta: em ter o pobre 

como o principal convidado do banquete, por que nos esquivamos de pensar Deus do modo 

negro? Este é o desafio apresentado à igreja dos pobres: respeitando as especificidades dos 

                                                

172 Idem. p. 158 
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povos, responder aos sinais de Deus, sem contradição ou manipulação; preservar os sinais do 

Reino que estão presentes em cada gesto e celebração desse povo. 

Em quarto á que destacar uma pratica eclesial que celebra a vida do povo. Tudo 

começa a partir dos fatos da vida que marcam a trajetória desse povo sofrido, mas 

reconhecido pela sua expressiva alegria de conviver como agentes de sua história e herdeiros 

de uma história dos seus antepassados. 

Assim, as comunidades negras são desafiadas, hoje, a colocar sobre o altar os sinais 

da violência, racismo, discriminação e marginalização experimentadas diariamente por negros 

e negras. Mas também são convidados a oferecer os sinais de alegria que os estimulam a 

nunca perderem a esperança na verdadeira libertação integral do homem e da mulher negra. 

Uma libertação integral que atingindo os adultos resulte em dias mais dignos para todas as 

crianças e anciãos negros, hoje abandonados nas ruas, orfanatos e asilos. 

Com relação ao quinto item, a vida eclesial deve ser sinal de comunhão. A prática do 

racismo está introjetada na vida cotidiana. Mas, sabemos que não é essa a identidade das 

CEBs. Nelas ao que acontece é justamente o contrário. As convivências do povo 

empobrecido, o modo de partilhar suas necessidades e benefícios, traduzem na prática de todo 

dia o mandamento novo do Senhor: Amarás o tem próximo como a ti mesmo.  

Por último, mas de total relevância, a presença da família negra. A família é o centro 

de onde emana a força de resistência para prosseguir a caminhada. Quando se rompe essa 

relação familiar acontece um vácuo que desarticula a vida da pessoa negra. Essa passa a se 

perceber só, mesmo que acolhida por outros. Aqui podemos constatar dois aspectos 

importantes: o povo negro não vive sem a relação matriarcal e da irmandade. Ambas 

fortalecem a caminhada do ser negro e negra, num vínculo profundo.  

Por isso as CEBs encontram nas comunidades negras sentido prático do existir, 

porque um valor importante e vital das comunidades eclesiais é esse sinal visível da família 

reunida. Com um olhar criterioso sobre a história, a cultura, a religiosidade vivida pelo povo 

negro, fez com que emergisse também uma lista de temas que devem enriquecer a reflexão a 

partir de uma dimensão teológica.  

Depois de este caminhar pelos temas que emergiram das práticas e testemunhos pelas 

comunidades negras no século XX, a existência de um pensamento teológico afro-americano 

é uma realidade constituída e desafiadora para as instituições históricas religiosas e para os 

membros das comunidades tradicionais africanas, que pretendem sistematizar e proclamar 

uma teologia ou teologias afroamericanas.  

Os membros do Centro ATABAQUE são protagonistas no sentido de assumir um 
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compromisso com as lideranças das pastorais afro cristãs, lideranças das comunidades 

tradicionais que manifestam o desejo de se ter um roteiro de seu legado de fé e, mais além 

proporcionar um roteiro de um pensamento epistemológico nos testemunhos, registro oral e 

escrito proporcionado pelas comunidades negras na diáspora africana.    

No capítulo 4 vamos cruzar linhas de pensamentos que proporcionaram aos membros 

do Centro ATABAQUE um base teórica das ciências sociais, humanas e históricas facilitando 

esta aproximação a uma base epistemológica de pensar e sistematizar as vivências do povo 

afroamericano e caribenho na diáspora africana. 
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5 DIÁLOGOS E INTERFACES TEOLÓGICAS AFRO A PARTIR DAS 

PRODUÇÕES DO CENTRO ATABAQUE – TEOLOGIA E CULTURA NEGRA 

Quando pesquisamos os passos que proporcionaram o debate sobre a questão da 

identidade negra e a teologia percebemos que houve um indicativo para uma agenda temática, 

partir das práticas e questões das comunidades afro. O espaço original é a vivência da fé cristã 

e as experiências litúrgicas cristãs e das religiões tradicionais africanas na diáspora. O que 

norteou as reflexões e as produções teológica-pastoral pelos membros do Centro 

ATABAQUE, que rigorosamente sistematizaram nas suas produções.  

Observamos que as reflexões de uma teologia negra possuem um vasto terreno a ser 

trilhado pelos membros do Centro ATABAQUE. Nos sinais que já está rastreado pelos textos, 

seminários, consultas e assessorias daquele centro revelam o reconhecimento de formas de 

viver esta manifestação de crenças, fé e identidades culturais. Tudo faz parte de um imenso 

território de riquezas afro. 

O tema da teologia negra ou afro-americana assume seu protagonismo histórico a 

partir da década de 60, do século XX. De África a reflexões de Vicente Mulago e mais as 

escolas teológicas africanas serão referenciais para uma Teologia Negra, com a valorização 

das culturas autóctones africanas. Nos anos 70, nos Estados Unidos, James Cone anuncia a 

legitimidade e a necessidade de refletir no corpo da ciência teológica uma “chave de leitura” 

capaz de refletir sobre a “negritude”. Nos anos 80 e 90, do século XX acontece uma reflexão 

tematizada com o foco do “fazer teológico” com a prioridade no debate, no estudo e na 

produção de textos.  

Os membros do Centro ATABAQUE fazem parte desse referencial da comunidade 

negra, particularmente no Brasil e em toda a América Latina173. A realidade vivida pelos 

membros do já citado c está em partir de uma profunda identidade com a situação vivida por 

toda a comunidade cristã e, especialmente, àqueles que participam do processo de libertação 

nas lutas atuais na sociedade brasileira.  

                                                

173 Quince Ducan afirma que “La construcción del pueblo latino americano pasa por El reconocimiento de lós 

elementos que la constituyen. América Latina está constituída por um mosaico de grupos étnicos y raciales que 

comparten um destino común, y que, sin embargo, viven uma permanente crisis de identidad. El hombre latino 

americano, em efecto, vive susdías com uma permanente escisión em suconciencia: se sabe americano, sin 

posibilidad real de reclamar suherencia eurupea; se sabe americano, pero em El fondosiente um desprecio grande 

e por La dimensión autóctona de su cultura. Cfr. DUCAN, Quince, Idénticos o diversos – Factores de etnia, raza 
y nación em La construcción Del pueblo latinoamericano, In.PAGÁN, Luis R. e VIDALES, Raul (editores) La 

esperanza em El presente de America Latina – ponencias presentadas AL ii Encuentro de Científicos Sociales y 

Teólogos sobre El tema “El Discernimiento de las Utopias, Coleção Economia-Teologia, DEI, Costa Rica, 1983, 

p. 275. 
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Num processo de aproximação aos relatos e realidades vividas e registradas nas 

publicações do Centro ATABAQUE podemos citar alguns olhares. Quanto ao tema 

“Mulheres Negras e Cultura” são olhares pertinentes que as malungas do ATABAQUE 

afirmam compreensões como os olhares de Blanca Irma: 

 

É sabido que o Caribe é rico em matizes culturais. A diversidade cultural 
desta região constitui o principal pressuposto para a reflexão teológica. Em 
Honduras, uma das características fundamentais do país é a presença 

garífuna. [...] A primeira caracteristica dos Garifunas é a musica que serve 

para compartilhar, para recordar, e envolve a todos. A musicalidade oral, e 
embora agrade a todos que tem a possibilidade de ouvi-la, não é comercial. 

A música entre os Garífuna é expressão de comunhão.174 

 

Igualmente a teóloga leiga Betania Figueroa ao tecer uma leitura dos temas 

emergentes no contexto da República Dominicana afirma 

 

... eu gostaria de destacar a “questão mulher”. É bem verdade que se trata de 

uma reflexão ainda inicial. Na minha igreja (metodista), por exemplo, só 
agora esse tema começa a emergir. Um dos poucos organismos de mulheres 

na comunidade era a tradicional “Sociedade das Damas”. Este organismo 

mudou de nome e, agora chama-se: “Sociedade de Mulheres”. Esta simples 
mudança de nome significou a abertura deste organismo, passando de nome 

significou a abertura deste organismo, passando a acolher mulheres mães 

solteiras, divorciadas, pessoas que anteriormente eram excluídas deste 
espaço e discriminadas dentro da Igreja.175 

 

Com um outro olhar Cécília Rougier procura destacar da realidade afro vivida em 

Granada com muitas características do jeito tradicional de viver, a teóloga encontra um 

movimento significativo quanto 

 

Sobre a questão negra, embora em Granada a quase totalidade da população 
seja negra, só agora Este tema emerge com maior preocupação. Talvez o fato 

de não nos preocuparmos anteriormente com a questão negra era porque o 
ser negro para nós era uma evidencia, e daí não tinha o que discutir. Na 

verdade, nos ensinávamos as pessoas a terem autoestima como pessoas, 

como homens e mulheres e como caribenhos. Mas, não nos concentrávamos 

na questão da negritude porque isto para nos era óbvio. Entretanto, agora 
surgem grupos que realçam a questão da consciência negra. Entre eles estão 

                                                

174 CLARKE, Blanca I., Elementos e pressupostos da reflexão teológica a partir das comunidades negras – no 

Caribe. In: ATABAQUE – III Consulta Ecumênica– Teologia Afro-americana – Paulus – 2004, p. 73 
175 FIGUEROA, B. Elementos e pressupostos da reflexão teológica a partir das comunidades negras – no Caribe. 

In: ATABAQUE – III Consulta Ecumênica– Teologia Afro-americana – Paulus – 2004, p. 75.  
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os grupos “rastafáris” que estimulam a identidade negra afirmando: “Você é 

negro bonito e maravilhoso”.176 

 

Outro importante depoimento nos alerta é de Dom José Maria Pires arcebispo 

emérito de João Pessoa-PB – carinhosamente apelidado de “Dom Zumbi”, 

 

É “em nome do Deus de todos os nomes, Javé, Obatalá, Olorum, Oió” que 
tentarei apresentar o Deus da Vida nas comunidades afro-americanas e 

caribenhas. Faço-o com a consciência de meus limites;não sou historiador 

nem pude até hoje me aprofundar no estudo das múltiplas expressões da 

religiosidade africana na América Latina e Caribe. Faço-o, porém, com a 
ousadia de quem deseja contribuir para uma mudança de atitudes: as Igrejas 

cristãs hão de entender que a África pode ajudá-las a cumprir sua missão 

evangelizadora na América Latina e no Caribe. E nós, descendentes de um 
povo que foi escravizado, não precisaremos mais esconder nossa identidade 

ou camuflar nossas atitudes manifestando-as somente em ambientes de 

absoluta confiança. Não precisaremos deixar de ser negros para ser 
cristãos.177 

 

Quando acentuamos a reflexão teológica estamos de acordo com o destaque que faz 

o teólogo Júlio de Santa Ana de que no conjunto desta reflexão está a eclesiologia, que é um 

tema importante na reflexão da teologia da libertação e lugar em que a comunidade afro-

brasileira marca sua presença, identidade e espaço de afirmação de sua identidade de étnica, 

fé e organicidade. Ainda mais, quando ressaltamos as novas formas de ser Igreja que estão 

emergindo das comunidades eclesiais no seio das instituições eclesiásticas.178 

A participação do teólogo e do cientista da religião no processo de observação, 

reflexão e produção sistemática que contemple a causa e os interesses de uma prática de fé 

afro sempre será importante. Neste sentido o Centro ATABAQUE se destaca como um 

espaço privilegiado e contemplado por ser um grupo de pesquisadoras e pesquisadores 

multidisciplinar, reconhecido e legitimado no contexto brasileiro e latino-americano. Também 

eles e elas contribuem para detectar os desafios que produzem implicações geopolíticas rumo 

a uma transformação integral do homem e da sociedade.179 Entendemos que seja importante 

                                                

176 ROUGIER, C. Elementos e pressupostos da reflexão teológica a partir das comunidades negras – no Caribe. 

In: ATABAQUE – III Consulta Ecumênica– Teologia Afro-americana – Paulus – 2004, p.77. 
177  Dom José Maria Pires, O Deus da vida nas comunidades afro-americanas e caribenhas, Sessão de Abertura, 

In. Teologia Afro-Americana – II Consulta Ecumênica e Teologia e Culturas Afro-Americana e Caribenha, 

VVAA, Paulus, São Paulo (SP), 1997, 
178  SANTA ANA, J., Situação da Teologia Latino-Americana (1982-1987), in Concilium – 219 (1988/5), 56-65. 
179 Em Uma dívida, muitas dívidas: os afro-brasileiras querem receber” os membros do Centro Atabaque – 

Teologia e Cultura Negra, “os vários aspectos da dívida do Brasil para com a comunidade negra, são abordados e 

analisados nesta sugestiva e oportuna publicação” nas palavras do Pe.Toninho. São variados os temas abordados: 
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destacar a reflexão que o teólogo Clodovis Boff faz, quando analisa sobre o que significa o 

engajamento social do teólogo. 

Ao nosso ver, o verdadeiro problema político de uma teoria (teológica) não é o 

engajamento como tal, mas o de um engajamento analiticamente predicado: o que tipo de 

engajamento deve-se tomar? Que posição social se impõe ao teólogo? E, desde que está 

sempre situado nalgum lugar deve ocupar um discurso teológico dado? Estas questões 

mostram bem que a relação de um agente social com a sociedade tem um caráter duplo: 

objetivo e subjetivo, estático e dinâmico. O primeiro traduz um estado de fato, que é a 

situação social de um ator. O segundo exprime a contribuição de sua consciência ou de sua 

decisão. Trata-se então da (tomada de) posição política de um agente social qualquer. Por 

conseguinte, precisamos conceber a posição social do teólogo, como aliás, a de todo outro 

agente social, não somente de modo estático, mas antes e sobretudo de modo dinâmico. Ela 

deve, pois, ser concebida no interior do jogo ativo dos grupos sociais e no serio das 

configurações instáveis das relações de força. Perceber-se-á então que o teólogo está sempre e 

desde sempre engajado, que de um momo quer de outro.180 

Complementando e ampliando a reflexão, acrescentamos as palavras de Greschat in 

Afonso M. Ligório Soares (2013) onde o conteúdo nos possibilitam compreender a inter-

relação entre   a teologia e a ciências da religião, 

 

Greschat explica que “os teólogos investigam a religião à qual pertencem” 
enquanto “os cientistas da religião geralmente se ocupam de outra que não a 

própria”. O teólogo visa “proteger e enriquecer sua tradição religiosa”; os 
cientistas da religião “não prestam um serviço institucional, como os 

teólogos” “não são comandados por nenhum bispo, nem obrigados a dar 

satisfação a nenhuma instância superior”. Na prática, porém, pode-se dizer 

que o ponto de partida do fazer teológico é geralmente uma pergunta crítica 
a sua tradição de origem, que nem sempre se resolve em mera “proteção” da 

mesma.181 

 

                                                                                                                                                   

- A dívida para com as famílias negras;-  Dívida social brasileira e a mulher negra; -O Brasil e a dívida com os 

deixados na roda dos enjeitados; - Comprometimento com a estrutura vigente e inautenticidade: a dívida das 

igrejas cristãs para com a comunidade negra; - A dívida com a fé e a religião do povo negro; - A cultura negra, 

os corpos negados e as muitas dívidas; - Uma dívida, muitas dívidas: Os (as) Afro-Brasileiros(as) querem 

receber; - Dívida social brasileira e a saúde da população negra; - As dívidas sociais brasileiras em relação a 

comunidade negra: a terra e os afro-brasileiros; - A presença-ausência afro-brasileira: escola e livro didático; - 

Projetos educacionais- prioridade dos brasileiros descendentes de africanos; - o projeto neoliberal como perene 

exclusão do povo negro. In. JUNIOR, Vilson C. de S.(org..) Uma dívida, muitas dívidas: os afro-brasileiros 
querem receber, ATABAQUE/SOLIDARIDAD, São Paulo/SP, 1998.  
180 BOFF, Clodovis. Op. Cit., p. 285. 
181 SOARES, Afonso M.L., Ciência da Religião Aplicada à Teologia, In: USARSKI, Frank e PASSOS, João 

Décio, Compêndio de Ciência da Religião, Paulinas/Paulus, São Paulo, 2013, p. 633. 
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Assim, nessa perspectiva, e com a criticidade como em alerta, sabe-se que a 

construção de um instrumental teológico e eclesiológico a partir da comunidade negra é um 

desafio que exigirá um engajamento social e político, do teólogo/teóloga afro, como deve ser 

a prática investigativa e sistematizadora.182 Todavia, essa atitude requer um longo espaço de 

conhecimento e proximidade com as práticas eclesiais, pastorais e teologal que faz o negro ser 

e viver na sociedade brasileira e latino-americana183. 

No contexto de reflexão e discussão temática do Centro Atabaque percebe-se que o 

método mais aplicado no processo de elaboração dos conteúdos teológicos publicados está 

fundado na Teologia da Libertação (TdL)184.  

O fato teológico mais importante na América Latina no pós-Concílio Vaticano II tem 

sido incontestavelmente a Teologia da Libertação. Tal reflexão teológica gerou um processo 

criativo cujas repercussões estão para além da esfera teológica e do âmbito geográfico da 

                                                

182 Afonso M. L. Soares assinala que: “No espírito da Teologia da Libertação, o critério último de juízo desta 

Teologia é a vida ameaçada dos pobres e de todos os seres vivos mais fracos – critério este não raro entre os 

grandes sábios e místicos da humanidade. Por isso, ela irá aplicar em sua crítica ética o que de melhor receber do 

conhecimento critico-cientifico da realidade, especificamente da Ciência da Religião, a fim de analisar 

apropriadamente os valores religiosos da sociedade, entendendo-os não como opiniões de pessoas privadas, mas 

como certezas últimas de natureza social e pessoal, pressupostos pré-racionais e assuntos pré-críticos que são 

passíveis de questionamento. Um desses alvos será das tradições religiosas de a uma sociedade, as contribuições 

que elas aportam para a mesma, para o bem ou o mal comum. O teólogo terá, então, a tarefa de estimular o 

confronto público entre as diversas comunidades de fé e de religião, e com o mundo a religioso, secular ou pós-

secular. E, fazê-lo, será devedor da consciência não mais ingênua que desenvolverá graças aos resultados que 
absorverá da Ciência da Religião inclusive” Ibid., p. 657 
183 Pe. Toninho com sua sabedoria e olhar teológico sensível a realidade da população afro-brasileira afirma que 

sendo: “Grande da população negra no Brasil é católica. Outra parte divide-se nas várias denominações 

religiosas que vão dos cultos afro às religiões pentecostais.” Deste modo, indica o teólogo, alguns pontos que são 

relevantes, num olhar católico comprometido com a TdL, para uma nova evangelização: “1. Opção pelos pobres 

mais pobres – (...) a urgência de opção da Igreja pelos negros vai desde a necessidade do enegrecimento dos seus 

quadros até assumir o negro na sua realidade concreta sócio-cultural.2. Aprofundamento eclesiológico – (...) 

exigirá também uma maior abertura do espaço litúrgico; de convivência ecumênica e, sobretudo, uma maior 

percepção da religiosidade popular enquanto fonte genuína de inculturação. 3. Reflexão teológica – (...) Uma 

teologia pertinente e sensível ao mundo negro. Uma teologia que possa colher as questões que emergem da 

prática pastoral e as relance para o incremento do processo de libertação. (...) Uma teologia que denuncie os 
obstáculos do reino, mas que ao mesmo tempo reúna na esperança militante os negros e todos os marginalizados 

que acreditem e esperam contra toda a esperança.” SILVA, Antonio. A. da, A Antiga e a Nova Evangelização 

vista pelos Afro-Americanos, In. SUESS, Paulo (org.) Queimada e Semeadura – Da conquista espiritual ao 

descobrimento de uma nova evangelização, VOZES, Petrópolis/RJ, 1988, pg. 216 a 218.  
184 Como foi a Partida para a Teologia da Libertação? Os anos 60, do século XX, são o início de uma reflexão 

teológica que, à luz das reflexões elaboradas e publicadas na Conferência Episcopal Latino Americana de 

Medellín/Colômbia, 1968, deixa claro o sentido e a prática eclesial para uma Igreja para e dos mais 

empobrecidos. Assim, no tocante à resposta ao grito de libertação dos mecanismos impostos por uma política de 

subdesenvolvimento adotado no continente latino-americano. O momento inicial da nova reflexão teológica 

culmina com a associação direta do projeto evangélico, propondo uma ação revolucionária no corpo social, em 

situação de pecado. Com a colaboração bíblica, uma nova reflexão chega a compreender a práxis cristã a partir 

de uma teologia da revolução. Obtém o apoio de vários teólogos latino-americanos, que lendo a realidade desde 
a ótica da classe oprimida e da injustiça social, o processo revolucionário exigia ser uma ação de transformação 

eficaz em conjunto com uma práxis cristã. O amadurecimento, porém, desse estágio teológico deixa transparecer 

os limites que ainda são presentes. Para se chegar a inteligência da fé é necessário o aprofundamento de um 

instrumento crítico da ação e da fé libertadora. 
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própria América Latina. Caracterizada pela práxis como eixo epistemológico e pela 

valorização do momento social do viver cristão, essa teologia firmou, sobretudo, o momento 

ético critico e profético da experiência cristã, como herdeira da grande tradição profética, 

carismática e diaconal. A dimensão mais forte e também mais polêmica da Teologia da 

Libertação está na sua cumplicidade com a realidade dos pobres.185 

Assim nos diz Libânio (1987): O dado básico para o surgimento de uma teologia que 

reflita a realidade latino-americana é o estado de extrema pobreza e a fé deste povo.186 

 E acrescenta: Sabe-se que esta situação de pobreza é gerada pelas estruturas 

socioeconômicas e políticas que favorecem uma pequena classe de poder.187 

Sabe-se que a participação dos cristãos, com nova consciência acontece primeiro, 

com uma atitude de fé comum às comunidades cristãs populares em todo o continente; 

segundo, por uma práxis libertadora que constrói as raízes de uma nova sociedade, de um 

novo homem e de uma nova mulher. Assim percebe-se a afirmação de reflexões afros 

teológicas e de gênero. Esta discussão aparece com muita intensidade reflexiva na III 

Consulta Ecumênica de Teologia Afro americana e Caribenha, como afirma a Silvia Regina 

(2004), 

 

Neste rápido passeio pelos últimos 10 anos de reflexão teológica das 
mulheres negras, não podemos deixar de mencionar a importância de 
descobrir e assumir na reflexão teológica, as categorias de gênero como uma 

nova forma de compreender e repensar as identidades femininas e 

masculinas. Dentro dos diferentes passos dados, queremos destacar o 
horizonte novo que se abre não só para as mulheres mas também para os 

homens. A possibilidade de redescobrir novas masculinidades, libertadas das 

amarras do patriarcado e abertas para relações mais humanas, mais 
amorosas, mais identificadas com a ternura e o respeito. Essas novas 

relações ultrapassam os limites das relações inter-humanas e se transformam 

em direção à natureza.188 

 

Porquanto, o feminismo afro, já mencionado, parte de uma visão cosmológica 

distinta do dualismo platônico e patriarcal e, fundamenta-se no sistema matriarcal, ou seja, 

têm como referência às heranças africanas de matriz matrilinear, na qual a descendência para 

                                                

185 SILVA, A. Aparecido da, Elementos e pressupostos da reflexão teológica a partir das comunidades negras, In: 

Teologia Afro-Americana – II Consulta Ecumênica e Teologia e Culturas Afro-Americana e Caribenha, VVAA, 
Paulus, São Paulo (SP), 1997, p.51.  
186 Medellin 10,2. 
187 LIBÂNIO, J.R., Teologia da Libertação – Roteiro Didático para Estudo, Coleção Fé e Realidade, 22, Ed. 

Loyola, São Paulo (SP), 1987, pp. 54-55. 
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através da mulher, cujo sangue integra as filhas e filhos na sociedade. Não obstante, entre os 

avanços apontou-se a crescente cidadania teológica de teólogas, ou seja, a convicção em 

viabilizar as mulheres na matriz curricular teológica impulsionou inúmeras delas a pesquisar 

sobre os avanços da teologia feminista (como estava sendo elaborada em outras partes do 

mundo). Contudo, por considerar relevante que o feminismo é uma forma de ver o mundo, 

classificou-se como avanços teológicos, sobretudo nos últimos dez anos, a sensibilidade de 

mulheres e homens na elaboração e construção das Teologias Afros.189 

A possibilidade de pensar e teologizar considerando o Ser-Negro neste conjunto da 

sociedade latino-americana é um fator que impõe ao teólogo novos desafios. Entendemos que 

no método verificado e aplicado pela TdL é possível esse fazer teológico como um 

acontecimento novo. Também verificamos que no cerne da reflexão teológica desde a 

perspectiva do pobre, o Ser-Negro aparece como uma novidade teologal. Os processos de 

lutas, resistências, celebrações litúrgicas, costumes, histórias de seus heróis, somados a tantos 

valores dessa cultura afro proporcionam elementos para repensar o rosto de Deus e sua ação 

libertadora, respeitando o modo e o ser do negro no Brasil e na América Latina. 

A contribuição que a TdL proporcionou aos membros do Centro Atabaque foi a 

possibilidade de um grupo de intelectuais multidisciplinar oferecer ao povo afro-americano 

reflexões que nasceram de sua raiz na identificação que teólogos, cientistas sociais, 

pedagogos, historiadores e cientistas da religião fazem a partir da realidade vivida pelo povo 

afro. Isto é, através da organização e luta como povo negro e pobre.  

O negro aí se encontra representando uma imensa maioria, porque até então, o modo 

de invocar o Deus da criação e também os ancestrais teve que ser camuflados ante a 

linguagem oficial da Igreja Católica. Atualmente, a partir de uma práxis libertadora, as 

comunidades afro exigem uma abertura e um diálogo com esse processo de resistência 

religiosa por parte da hierarquia eclesiástica. E, aos teólogos e cientistas da religião está posto 

o desafio de uma leitura da práxis teologal nas manifestações de fé cristãs do povo negro e do 

Ser-Negro na sua individualidade. 

Pelo estado de pobreza, como classe oprimida, o povo negro tornou-se o exemplo de 

resistência na luta de libertação pelos seus direitos fundamentais. Como cristão negro o 

compromisso torna-se ainda mais fecundo pelo chamado concreto para agir na comunidade 

                                                                                                                                                   

188 LIMA, S. R. S., Além das fronteiras: teologia negra feminista latino-americana e caribenha – síntese e 

desafios, In: teologia Afroamericana II. Avanços, desafios e perspectivas, São Paulo/SP, 2004, p 37. 
189 VVAA. Reflexões Afro Teológicas e Gênero. In: III Consulta Ecumênica e Teologia e Culturas Afro-

Americana e Caribenha, VVAA, Centro Atabaque Teologia e Cultura Negra, São Paulo (SP). 2004, p. 182. 
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eclesial. Tarefa em que se impõe o testemunho enquanto Ser-negro junto a sociedade 

estruturalmente pobre e racista. Portanto, essa prática acontece a partir do contexto histórico 

real vivido pela comunidade negra cristã. 

Nas palavras de Antonio Aparecido  

 

“a questão negra não pode ser refletida teologicamente a partir de referencial 
epistemológico clássico”. Eis um dos grandes desafios que os membros do 
Centro Atabaque terão que ter sempre no seu processo de reflexão, debates e 

elaboração de novos conteúdos temáticos a luz da comunidade negra. Por 

isso, não bastam análises políticas que firmam na pobreza e, na ordem dos 
sistemas de desenvolvimento, ou reformismo. A possível alternativa, já 

enunciada no conjunto da reflexão do Centro Atabaque está na superação da 

dependência, é necessária uma ação evangélica e ética com implicação social 

e pessoal para uma verdadeira transformação sócio-econômica-politica-
cultural e religiosa.190 

 

Nas publicações do Centro Atabaque estão enunciadas este olhar crítico. Primeiro 

um olhar sobre o pensamento teológico afro: 

 

...as comunidades negras são se apresentam como laboratórios, mas como 
fonte de todo pensar teológico negro, construtor de uma sociedade nova e 
mais justa, pois aqueles que se sentem confortados com os dogmas e o 

conservadorismo das Igrejas tradicionais (católicas e protestantes) devem ter 

consciência de que o novo nem sempre ajusta ao velho (que, por sinal, 
sempre este distante das lutas do povo). Porém, há entre nós àqueles que, 

tendo experimentado o vinho velho, não se dispõem a saborear o vinho 

novo. Alguns chegam a provar essas novas experiências, mas têm sempre o 

vinho velho como referência, ou seja, eles não conseguem se desprender 
totalmente do passado (por estarem viciados, de forma consciente ou não, às 

velhas estruturas de poder)191 

 

Complementando a reflexão Andrade (1988 ) diz: 

 

O crescimento econômico do Brasil nas últimas décadas, a modernização das 

                                                

190 Antonio Aparecido adverte que “O desafio que esta realidade põe à teologia é exigir-lhe que comece a 

penetrar e falar, a partir das massas populares, desempregadas afastadas do mundo do trabalho, superando a 

neoclássica epistemologia calcada no binômio classe dominante versus proletariado. Neste sentido, a questão 

negra está forçando os instrumentos da analise teológica a superar a teologia numa mera posição progressista, 

liberal. Urge à teologia ir além da generalizada categoria de “massa pobre” não especificada, e perceber dentro 

deste universo, as peculiaridades: negro, índio, mulher.” SILVA, A. Aparecido da, Desafios teológicos-pastorais 
a partir da causa dos afro-brasileiros, In. SUESS, Paulo (org.) Inculturação e libertação: Semana de Estudos 

Teológicos CNBB/CIMI, Paulinas, São Paulo, 1986, p. 180 
191 Cf. ANDRADE, Ezequiel L. de. Existe um pensar teológico negro?, In. SILVA. A. A. (org.) Existe um pensar 

teológico negro?, ATABAQUE Cultura Negra e Teologia – Paulinas, São Paulo (SP), 1998, p. 85. 
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indústrias e a globalização não significaram uma diminuição das diferenças 

entre os seguimentos raciais da população brasileira. Tal crescimento tão 

pouco significou uma melhoria de qualidade de vida das mulheres negras, 
que trabalham mais e sem reconhecimento social. As mudanças e 

modernização da sociedade jamais poderão ocultar o processo permanente 

de discriminação sistemática vivida pela comunidade negra. Esse processo 

atinge duplamente as mulheres negras. Esta é uma dívida da sociedade 
brasileira que requer políticas efetivas como forma de pagamento e como 

condição para o estabelecimento da justiça social.192 

 

Deste modo, a contribuição dos membros no Centro Atabaque – Teologia e Cultura 

Negra está na reflexão propositiva para que o negro e todos os demais oprimidos encontrem 

na ação concreta do projeto histórico libertador. Como referencia Silva (2005) que não se 

percam de vista alguns elementos emergentes nas diferentes regiões desta América Latina e 

no Brasil, 

 

- colocar em comum os diversos aspectos sociais e teológicos emergentes 
nas últimas décadas relacionados com a realidade da Comunidade Negra; 

- analisar e aprofundar,à luz da reflexão teológica, os grandes desafios da 

realidade pastoral dos afro-americanos e caribenhos. 
-fomentar a reflexão sobre o ecumenismo e macro ecumenismo. 

- buscar respostas no nível teológico aos desafios lançados pelas igrejas, no 

sentido de aprofundar as exigências de uma “evangelização inculturada”. 
- propiciar uma maior articulação e intercâmbio com iniciativas similares em 

outros continentes. 

Além destas tarefas, emergiram as seguintes questões:  
- a necessidade de afirmar elementos ideológicos que devem estar norteando 

a reflexão e sistematização da teologia afro-americana e caribenha. 

- estabelecer uma postura crítica diante do que se chama “Nova Ordem 

Mundial”, ou melhor “Des-Ordem Mundial”. 
- Aprofundar questões como: relações de gênero, ancestralidade, cidadania, 

família/comunidade/povo, poder e sistemas políticos alternativos, 

ecologia.”193 

 

Outros elementos a serem considerados serão as forças motivadoras e questionadoras 

da comunidade que exigem a ruptura epistemológica – na ordem social e na ideologia. O povo 

negro tem no se modo de ser, pensar e atuar categorias pessoais e coletivas que deverão estar 

contempladas e assimiladas na nova etapa que está sendo proposta para a sociedade. O 

teólogo, com um olhar crítico e libertador, terá o papel importante no discernimento desses 

                                                

192 In. LIMA.S.R. Dívida social brasileira e a mulher negra, ATABAQUE Cultura Negra e Teologia , São Paulo 
(SP), 1998, p. 23. 
193 SILVA, Marcos R. da, Elementos temáticos emergentes, In. ATABAQUE/ASETT (orgs.) Teologia Afro-

Americana – II Consulta Ecumênica de Teologia e Culturas Afro-Americana e Caribenha, Paulus, São Paulo, 

1997, pp. 94-95. 
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elementos. À luz da fé acontecerá a sua aplicação ao contexto socioeconômico e cultural. 

Será, também, sua tarefa contribuir num novo tipo de inteligência da fé, que ensine a unidade, 

o conhecimento e a transformação a partir da prática e da teoria refletida pelo afro-americano. 

Sem dúvida, o Evangelho será o dado tradicional e autêntico na linguagem e atitude de fé do 

Ser-Negro.  

Neste sentido, aos membros do Centro Atabaque fica o desafio de estar elaborando 

uma teologia afro-brasileira e afro-americana com uma reflexão crítica, onde a fé deve estar 

conjugada ao processo de libertação. Fé, que é a plena aceitação do amor do Pai e implica no 

compromisso de lutar contra as injustiças sociais e pessoais (racismos, discriminações e 

preconceitos). Nesse caso, o enfrentamento com as situações de pecado torna-se necessário 

para o avanço do projeto libertador e integral do homem e da mulher negra. 

Todavia, a TdL, na perspectiva afro- brasileira e americana não é uma reflexão para 

justificar as ações e opções políticas dos grupos e movimentos afros. E ainda, não lhe caberá 

ser instrumento de alienação para o evangelizador, agente de pastoral ou leigo das igrejas 

cristãs. 

A TdL afro-brasileira e americana é uma reflexão teológica que visa a aproximação 

da práxis histórica salvífica da comunidade negra cristã e não-cristã. Consequentemente, a 

ação, o compromisso, a compreensão da fé, a vida de fraternidade do Ser-Negro deverá criar 

um novo tipo de atitude diante da sociedade e das igrejas cristãs. 

O teólogo deverá proporcionar que a ação de Deus seja reconhecida de forma 

transparente para toda a comunidade do povo Deus, a partir da fé que vive o Ser-Negro. Dessa 

forma, a TdL deve ser um instrumento que facilita o mergulho num contexto novo. Este se 

descobre, enquanto presente no novo projeto de Deus no Brasil e na América Latina. A 

atitude de filiação já está na comunidade de fé afro, pelo batismo. Resta, porém, uma ação de 

discernimento que faça acontecer esse tipo afro na vida teológica e das igrejas. Ao teólogo 

cabe a exigência de ter sempre a atenção dada ao fato de que o sujeito deste modo de ser 

igreja é o afro-brasileiro e americano. Sempre respeitando e considerando seu contexto, sua 

atitude de fé no seu modo de Ser-Negro. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A nossa contribuição parte de um olhar reflexivo à ciência a partir das contribuições, 

que advém de histórias vividas pelo povo africano e na diáspora africana no Brasil na sua 

forma particular de ser, saber e estar em meio às adversidades milenares, recolhendo de sua 

aljava saberes a lhes abrir caminhos, transpor barreiras, perscrutar horizontes e (re) criar 

sempre de novo, céus e terras em movimentos de convergência para e na esteira de suas 

crenças. 

Para começar este exercício de reflexão sobre um tema que gera uma diversidade de 

oportunidades para se pensar, aprofundar e sistematizar – a teoria do conhecimento ou a 

epistemologia - com nascedouro na filosofia, queremos partir de uma premissa: Como animal, 

o ser humano está sujeito às mesmas leis que regem a vida orgânica na Terra e, como ser 

simbólico elaborou um conjunto variado de formas de lidar com as condições existenciais.  

Para tanto, é necessário buscarmos uma resposta à seguinte questão: O que nos faz 

seres humanos? Inicialmente, nada de novo se consideramos os mestres da filosofia, 

antropologia, paleontologia, psicologia e parapsicologia. Pautados em diferenciadas premissas 

e constatações, munidos de instrumentais teóricos, produzindo teses, antíteses e sínteses 

apontam indicativo, que objetivam dar uma resposta ao tema proposto. 

Façamos outro movimento e, centremos a atenção na noção de episteme da qual 

deriva o termo epistemologia. Tradicionalmente, episteme tem sido traduzida por 

'conhecimento'. No entanto, rapidamente se comprova como as discussões filosóficas em 

torno da episteme - reportando-nos à tradição clássica da filosofia platônica e aristotélica - se 

revelam peculiares e não coincidentes com a tradução do termo grego simplesmente por 

'conhecimento'. Na tradição platônica, a discussão sistemática em torno de episteme não seja 

percepção, nem simplesmente opinião verdadeira, põe o problema de saber o que é necessário 

acrescentar à opinião verdadeira para que esta constitua episteme.  

Essa é a questão mais comum a partir da qual partem muitas das atuais exposições 

básicas da epistemologia, que poderia definir-se, nesse sentido, como o estudo da justificação 

da crença ou opinião. Quais as crenças que são justificadas ou fundamentadas e quais não o 

são? Qual a diferença entre conhecer verdadeiramente e ter uma mera crença ou opinião 

verdadeira? Qual a relação entre crer e conhecer? Porque pensamos ou cremos em algo, 

mistério, fenômeno, mito, sinal, símbolo? Seriam algumas das questões centrais da 

epistemologia.  

A busca de um progressivo crescimento e da compreensão do próprio conhecimento 
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constitui um objetivo constante de qualquer filósofo ou mesmo das ciências da religião, o que 

requer uma capacidade de distinguir as crenças verdadeiras das falsas. Isso exige a 

formulação de um critério para averiguar os fundamentos que, de fato, constituem uma 

justificação dessas crenças. A busca da verdade assenta na busca da justificação. E essa 

preocupação está presente na reflexão epistemológica desde o pensamento clássico até aos 

nossos dias. 

O que percebemos é que os textos e reflexões elaborados pelos membros do Centro 

ATABAQUE para a construção de uma Teologia e Cultura Negra deseja abrir uma reflexão 

epistemológica, com a possibilidade de interpretação a partir e sob a ótica de momentos 

vividos por outras tradições de crenças e saberes afro. Ou seja, a partir da superação daquilo 

que o movimento do pensamento eurocêntrico estabeleceu como instrumento balizador de 

interpretação dos atos e atitudes dos seres humanos em forma globalizada, durante o século 

XIX e XX.  

Pelo que pudemos discernir nos materiais do Centro ATABAQUE – obras, relatórios 

de atividades e cursos, parece haver na prática dos membros um entendimento de que sejam 

necessários mais dinamicidade, flexibilidade e engajamento aos desafios que estão no dia-a-

dia da comunidade negra. 

A epistemologia constitui um campo da filosofia dificilmente delimitado, devido às 

inúmeras e tênues fronteiras apenas esboçadas com muitas outras áreas; elas próprias vastas e 

de caráter eminentemente interdisciplinar, como: a filosofia do conhecimento; filosofia das 

ciências; história das ciências; metodologia das ciências e, atualmente, contando com a 

fenomenologia; filosofia da linguagem; filosofia analítica; filosofia da mente e filosofia da 

psicologia. 

Assim, na leitura dos textos elaborados pelos membros do Centro ATABAQUE 

constamos que uma leitura crítica-propositiva está presente e advém das várias áreas com 

muita ênfase. Ezequiel (1988) indica que, 

 

O olhar do(a) teólogo(a) deve estar voltado para as comunidades negras que, 
em sua maioria, se encontram fora das Igreja (principalmente tradicionais). 

Com isso, essas comunidades não precisam da legitimação dos dogmas, da 
tradição das Igrejas cristãs ocidentais, das teologias por elas fabricadas para 

justificar que a experiência de sua “fé cristã” é verdadeira. O significado 

maior da Teologia negra, no contexto brasileiro, deve surgir do interior da 
própria comunidade, que julga se algum conceito é ou não verdadeiro. 

Portanto, não é necessário que nos apoiemos em documentos oficiais das 

Igrejas, mesmo porque foram tais documentos que, no passado legitimaram a 

opressão e a escravidão dos povos negros nas Américas. E ainda, o que 
fundamentará a nossa teologia não serão os escritos acadêmicos, elaborados 
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nas salas fechadas dos seminários ou das faculdades teológicas (católicas e 

protestantes.194 

 

Aqui, apontamos um caminho não convencional, que pode oportunizar encontros por 

caminhos nada retilíneos, mas facilitadores de conexões com o Transcendente a partir do ser e 

saberes do outro. Atentos a esse outro, percebe-se que o aprofundamento no estudo do SER e 

SABER do povo africano, está na vivência de seu cotidiano. Como também o reconhecimento 

da sua cosmovisão como um ambiente, que sempre interpelou a reflexão filosófica, pelo seu 

caráter de acomodação das tradições orais e mitológicas, inerentes à identidade de seus povos 

e grupos étnicos fará uma aproximação significativa com as realidades vividas pelo povo 

negro na diáspora afro-brasileira e americana. 

Observa-se, também, que toda a reflexão epistemológica que pretenda um 

esclarecimento sobre problemas relacionados com o estatuto das várias ciências, suas 

metodologias, âmbitos e limites dos vários saberes, objetividade, universalidade e validade, 

requer uma investigação prévia sobre o próprio conhecimento. Assim, indica-se que uma 

contribuição elaborada no interior dos saberes dos membros do Centro Atabaque será um 

conhecimento mais profundo das Africanidades e uma defesa do seu próprio estatuto e da sua 

viabilidade.  

Essa tarefa consiste numa crítica, que deverá assumir uma atitude transcendental, 

orientada para a (re) construção do processo cognitivo desde os seus fundamentos. Um 

exemplo a ser apontado é a concepção de tempo. O modo de conceber e viver o tempo na 

perspectiva africana é o suficiente, para que invistamos algumas horas de nossas reflexões 

ocidentais procurando obter elementos, que facilitem e/ou viabilizem a sua compreensão. O 

tempo africano pode ser considerado um tempo histórico? Alguns, que o arriscam assim 

afirmar, sustentam a ideia de que o africano só concebe o mundo como uma reedição 

estereotipada do passado. Isso significaria que são frutos de discipulados; portanto, a crença 

nos ancestrais possibilita o fortalecimento das ações e atitudes no cotidiano da vida, pelo 

enriquecimento permanente das suas vidas. Conclui-se que o tempo, é concebido como algo 

dinâmico. 

Outro conceito que tem um significado vital para o processo de conhecer e de se 

tornar conhecido para o povo africano é a força. Na vida africana, o poder está identificado 

com a palavra força. Mas não se trata simplesmente da força material ou bruta. Trata-se da 

                                                

194 ANDRADE, Ezequiel Luiz de, Existe um pensar teológico negro? In. SILVA, Antonio A. da (Org.). Existe 

um pensar teológico negro? São Paulo: Paulus, 1998, p. 83 
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energia vital que reúne uma polivalência de forças, que vão da integridade física à sorte e à 

integridade moral. A ética, na sua condição de valor, é uma condição sine qua non do 

exercício benéfico do poder.  

Nesta perspectiva os postulados históricos, que embasam e movimentam o 

pensamento científico e a produção tecnológica na atualidade, se apresentam limitados em sua 

onisciência e resultados previsíveis, quando não infalíveis. A partir dessas premissas 

questiona-se: 

- Teriam os saberes dos povos africanos e da diáspora contribuições para uma 

reflexão, produção e intervenção científica e tecnológica universal diferenciada? 

- Observando o pêndulo da balança mundial que apresenta de um lado o ápice dos 

resultados da ciência e da tecnologia desenvolvidas pelos seres humanos e do outro a miséria, 

a exclusão, a morte de igual modo fabricadas por estes, existiriam ainda conhecimentos ou 

áreas a serem (re)descobertas? 

 Eis um momento significativo para o avanço das reflexões e pesquisas realizados 

pelos membros do Centro Atabaque. 

Achega-se ao que percebe-se ser o elemento “divisor de águas” entre o pensamento 

epistemológico eurocêntrico e o pensamento epistemológico africano na diáspora brasileira e 

americana. E, entre eles, o que demarca a perspectiva africana é o caráter e a finalidade da 

filosofia, o mimetismo na cultura colonizada, a alienação cultural, a relação entre o Eu e o 

Outro. Isto acontece fora dos parâmetros da racionalidade europeia. É a distinção entre uma 

razão branca e uma razão negra, a relação entre filosofia e revolução, a questão da consciência 

e libertação nacionais, a dialética da identidade, diversidade cultural e humanismo, filosofia e 

religião, filosofia e subdesenvolvimento, a filosofia como fator de libertação e a 

responsabilidade do filósofo em meio ao seu contexto histórico.  

Todos esses temas precisam estar sincronizados com a presença – misteriosa – dos 

ancestrais e dos orixás, que, com suas forças cósmicas e fundadas na terra, realizam os 

caminhos da revelação através da palavra – a tradição de ancestralidade e da oralidade.  

Saber ser pode ser compreendido, em um olhar africano, como a totalidade da vida 

humana, vivida na sua plenitude de compreender tudo o que passa na sua existência, e que em 

tudo perpassa ensinamentos e momentos de entendimento do que aconteceu ou há de vir. 

Os caminhos dos saberes/conhecimentos epistemológicos na diáspora africana são 

vários, mas o objeto de chegada é convergente – o homem, a mulher – a família negra que, em 

comunidade e em conjunto com toda a humanidade, é protagonista de vários elementos 

capazes de gerar a identidade de um conhecimento e, nas suas tradições religiosas de 
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ancestralidades, pode ser reconhecida pela produção de si com a intencionalidade de vivificar 

o outro/a, a comunidade: “Eu sou, porque Somos”, em uma ação considerada transversal a 

todas as competências e expressa pela capacidade de crítica, reflexão e mudança ativa em si 

mesmo e nas suas práticas. 

Neste contexto se incorpora a atitude de interagir com os indivíduos, os grupos, as 

coletividades, a população; respeitar os valores, culturas e individualidade; procurar 

alternativas face às situações adversas; buscar a decisão da coletividade para a solução ou 

encaminhamento de problemas identificados; levar em conta a pertinência, a oportunidade e a 

precisão das ações que realiza; valorizar a equipe de trabalho em prol da organização e 

eficácia das práticas; pensar criticamente nos seus direitos e deveres como trabalhador; onde o 

mito e a religião são formas simbólicas repassadas na oralidade de seus sacerdotes e 

sacerdotisas. 

Podemos identificar neste agir/interagindo coletivamente um ser no estar de um 

saber que se faz sabor pelo exercício do e no transitar em e com o outro, em um permanente 

gestar/parir, para e com o nós, onde “Eu sou, porque Somos”. Esta premissa/ação traz em seu 

bojo uma responsabilidade ética promotora de ações, que alimentam qualitativamente relações 

de interdependência em comunhão e autonomia entre os seres humanos, para com o planeta e 

o cosmos como elemento fundamental para uma sociedade, que se percebe requerida para 

pensar, saber ser e estar comprometida com a vida para e com todos.  

Assim numa sociedade, onde as pessoas fossem consideradas em sua integralidade, o 

compromisso ético consiste na capacidade de estabelecer conexão entre os atos, omissões e 

resultados finais das ações e reflexões empreendidas, numa perspectiva de compromisso com 

o ser humano num contexto de vida planetária. Formar para uma responsabilidade ética além 

da técnica e interesses de um grupo restrito é o grande desafio e exigência para a ciência e a 

tecnologia na atualidade. É um compromisso que desaloja, desafia, move e dá outro “rosto” à 

prática e reflexão cientifico-tecnológica, em detrimento dos resultados sociais e planetários, 

como por exemplo, podemos constatar no relato do autor desconhecido dos campos de 

Auschwitz. 

Um fazer e saber científico e tecnológico para e com responsabilidade ética além da 

técnica voltados e disponíveis a uma coletividade, tendo como pressupostos a construção de 

mundos melhores e possíveis, passa indubitavelmente, entre outros pontos, pelo testemunho 

ético de seus sujeitos.  

As contribuições das crenças e saberes dos povos africanos e da diáspora para os 

conhecimentos e reflexão científico-tecnológica na atualidade, se apresentam como 
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referenciais de excelência e reflexão para a qualidade nas relações entre sujeitos, grupos e 

sociedades e respectiva sobrevivência do planeta. Isto se dá na medida em que seus 

pressupostos e abordagens se percebem intimamente entretecidos com uma ética, que respira 

de forma medular o olhar, o saber ser e fazer para e com o outro, em uma perspectiva de fé e 

transcendência. 

Assim apontamos alguns desafios que provocam encontros e diálogos entre ciência, 

tecnologia e religião. Com certeza o Centro Atabaque têm todas as referências teóricas e 

metodológicas para impulsionar um debate substancial e sistematizador – desde a comunidade 

afro brasileira e americana. Como também, saberá sistematizar e publicar conteúdos para o 

crescimento do debate e das ações de lideranças afro. Pelo que pudemos depreender do 

material de fonte primária levantada e analisada, destacamos alguns pontos já presentes ali, 

ainda que seminalmente: 

Analisar, em perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, o problema das 

interações entre a experiência religiosa, a pesquisa científica e as consequências do progresso 

tecnológico para a sobrevivência do planeta e a humanização das relações entre suas 

sociedades; 

Investigar os desafios políticos e culturais de uma crítica à tecnologia, que precisa 

(re) propor uma hierarquia dos valores e categorias sem retrocessos a obscurantismos pré-

científicos; 

Refletir, mediante sólida argumentação e pesquisa filosófica, teológica e científica 

sobre a necessidade e contribuições que decorrem da prática de um maior diálogo entre 

religião, ciência e tecnologia, em vista das perspectivas e riscos que se abrem neste início de 

século envolvendo as questões comuns que as circunscrevem; 

Oportunizar tempos, espaços e lugares para estudos, exposição e debates, para as 

pesquisas em andamento na área através de diferentes Grupos de Trabalho.  

E, assim, fica o desafio que eu, tu e nós possamos procedecer de igual forma, para 

que desnudos de nossas roupagens e pretensos saberes eruditos e históricos, nos permitamos 

sentir o sabor em saberes daquilo que ainda não partilhar e conhecer, se avezinha pelo estar e 

saberem diálogo - ser gestar/parir com(u)nião -  onde o gosto da pergunta, o deleite no ouvir, 

a paixão de fazer movida pela alegria de criar no prazer do conviver em bem fazer, se 

constitui a liturgia de um processo libertador e inovador nas vidas, nos corpos, textos e 

contextos dos que ali se descobrem e se encontram sujeitos, em perspectiva africana, em 

perspectiva universal. 

A possibilidade que o Centro Atabaque tem como proposta na busca de uma 
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Teologia da Libertação Afro-brasileira e Afro-americana tem que ter no seu horizonte a 

afirmação de uma razão prática (contextualizada – hermenêutica e epistemologia) que seja 

identitária com a realidade deste Brasil – continental e desta América Latina – afro e 

caribenha. E, não só na razão pura (perene) com os instrumentais e referenciais eurocêntricos 

e cartesiano.  

James H. Cone conseguiu em poucas palavras sistematizar o que e como deve ser um 

conteúdo afro-brasileiro e afro-americano que deve ter sua originalidade da diáspora afro-

americana. Mas, sem jamais deixar ser articulada com a matriz histórica e genealógica de 

África. Assim afirma o teólogo, 

 

A história dos negros americanos não pode estar completamente separada da 
história da África. Por isto, tudo o que puder ser dito sobre as significativas 

distinções entre os africanos e os negros da diáspora americana houve um 
tempo que em estas distinções não existiam. A significação deste ponto vai 

além do simples interesse acadêmico pelas origens históricas. O 

reconhecimento da inter-relação de nossas históricas é também importante 
para avaliar nossas realidades presentes e para formular nossas futuras 

esperanças e sonhos. Quer vivamos na África quer nas Américas, há algum 

sentido em se dizer que o mundo negro é um, e esta unidade lança os 
fundamentos de um diálogo sério e estabelece a necessidade deste diálogo.195 

 

O movimento que podemos reconhecer na “práxis” do Centro Atabaque é a 

realização na ortopráxis negra, vivida em comunidade e com práticas de fé e religiosidade. 

Mas, sem eliminar a ortodoxia (Evangelho está submetido) no contexto de vivência e 

convivência da comunidade negra brasileira e afro-americana. São complementares.  

Afonso L. Soares (2008), apresenta uma assertiva que parece estar muito próxima de 

ser a identificação das reflexões do Centro Atabaque Assim explica A. Soares196, 

 

 ...talvez seja possível esmiuçar melhor o que realmente se passa nesta 
comunicação entre Deus e a humanidade que chamamos de revelação se a 

entendemos nos moldes de uma fé sincrética. Com efeito, uma teologia 
(fundamental e dogmática) mais arejada não se furtará a reconhecer, com 

auxílio da ciência da religião, a condição e os condicionamentos 

radicalmente humanos do acesso a fé cristã (e a qualquer outra fé, afinal).197 

 

                                                

195 Cf. CONE, J. H., p. 392. 
196 Afonso Maria Ligorio é doutor em Ciências da Religião (UNESP) e Teologia (Pontifícia Universidade 

Gregoriana), com pós-doutorado pela PUC-Rio. Leciona e pesquisa na PUC-SP.  
197 SOARES, Afonso. M. L., No espírito do Abbá – Fé, revelação e vivências plurais, Paulinas, São Paulo, SP, 

2008, p. 102. 
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Continua o autor, Porque chamar de fé sincrética?  

 

A expressão fé sincrética conjuga a origem mais profunda dessa resposta 
humana com seus inevitáveis limites na expressão e na pratica. Ela é 

absoluta quanto aos valores fundamentais que estão em jogo na escolha 
aparentemente contraditória dos significantes religiosos (dimensão fé); mas é 

relativa quanto aos resultados efetivamente atingidos (dimensão ideológico-

sincrética). Podemos falar, portanto, de fé sincrética para identificar o modo 
mesmo de uma fé “concretizar-se”. De fato, não existe fé em estado puro; ela 

se mostra na práxis198. 

 

Os temas que estão abertos e que compreende-se serem pertinentes para uma agenda 

de estudo, reflexão e elaboração sistemática dos membros do Centro Atabaque, não são 

abstratas, mas emergem da realidade vivida e experimentada. Partindo deste pressuposto, 

pode-se elaborar uma lista de temas teologicamente pertinentes: - a pessoa e sua autoestima 

nas comunidades afro-brasileiras e americanas; - formação da consciência crítica afro; - 

identidade negra e suas raízes culturais, sociais e religiosas desde África; - solidariedade e 

companheirismo diante da vida cotidiana e no sofrimento; - energia vital e respeito pela vida, 

expressos na maternidade e no respeito aos antepassados; - espiritualidade, mística e alegria 

comunitária; - sentido de unidade vital e social nas relações familiares e pessoais; - 

ancestralidade, ritos e costumes; - harmonia com a natureza; - corpo, música e ritmo. 

Nossos pensadores afros – membros do Centro Atabaque já manifestaram como 

podemos avançar nesta reflexão, debate e sistematização de aprendizado e conhecimentos, ao 

que Soares completa, 

 

...prefiro chamar de fé sincrética é muito próximo do que comumente se 
nomeia como fé inculturada. A diferença está no trajeto, ou seja, no ponto de 

vista de onde se observa a invenção religiosa popular. A comunidade eclesial 

propõe-se a inculturar ou inreligionar a mensagem evangélica. (...) Dizer fé 
inculturada é pressupor um dado transcendente, um valor absoluto 

finalmente garantido pelo Ser Absoluto acolhido na fé. 

(...) Mas quando afirmo a fé sincrética, saliento que o sopro do Espírito já 
esteja agindo nas demais tradições culturais antes, contra ou mesmo apesar 

do contato com as comunidades cristãs.199 

 

Com relação ao sincrestimo ou a inculturação, a teologia afro-brasileira e americana 

passa pela variedade não só das tradições africanas presentes em nosso continente, mas 

                                                

198 Idem, p.102 -103. 
199 Idem, p. 103 
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também pela diversidade de gênero. Não é suficiente falar de teologia afro-brasileira e 

americana. Para ser coerente, é preciso destacar na teologia afro-brasileira e americana a 

teologia da mulher negra.  

Como teólogos negros desafiam os teólogos brancos para erradicar o racismo do seu 

conteúdo teológico, as teólogas negras feministas desafiam os teólogos brancos e negros para 

erradicarem também o sexismo de suas teologias.200 

Nesta área de estudo, debate e elaboração a proposta aos membros do Centro 

Atabaque no cenário afro-brasileira e americano mostra-se rico em variedade étnica. O 

discurso teológico precisa dar conta não só dos aspectos estruturais e conjunturais 

socioeconômicos comuns a toda a população negra, mas também das particularidades. Estas 

são verdadeiras riquezas dos povos negros. 

Em cada região da América Latina e do Caribe podem ser encontradas manifestações 

da variedade cultural afro. Elas estão presentes na música, na dança e em muitas outras 

formas de expressão. Assim, pois a teologia afro-brasileira e americana revela-se uma 

reflexão atenta que vai desde a leitura do sofrimento da população negra à luz da fé, até as 

suas manifestações de alegria na festa.201 

As práticas religiosas africanas nascidas de um legado de diáspora Caribe 

africanidade na América Latina. É por uma determinada prática que as religiões africanas 

sobrevivem no silêncio da história oficial. Com uma visão de mundo e interação com a 

natureza. Há uma harmonia em práticas religiosas e identidade de resgate com a história 

africana com seus antepassados e Orixás. Assim, preparar um projeto libertador que coloca 

em "crise", a " ordem estabelecida ", em que o negro não tem participação efetiva em todas as 

decisões-é e um grande desafio. 

Assim, como a religiosidade popular as experiências afro-brasileira e afro-

americanas e caribenhas religiosas, buscam materializar uma utopia libertadora. A reflexão 

teologia e o estudo sistemático das ciências da religião procuram obter canal que alimentam 

os diversos segmentos da história da libertação percorrida pelo movimento popular e afro – 

outro grande intento. 

                                                

200 GRANT, Jacquelyn, Elementos e pressupostos da reflexão teológica a partir das Comunidades Negras nos 

Estados Unidos, in II Consulta Ecumênica de Teologia e Culturas Afro-Americana e Caribenha, Paulus, São 

Paulo/SP, 1997, p. 91. 
201 Os “caminhos da teologia afro-americana”, mais que indicar um itinerário teológico, quer enfatizar e chamar 
a atenção de todos quantos se deixam sensibilizar pelos aspectos referenciais da causa afro-americana. Não se 

trata, portanto, de novidade teológica, mas de uma reflexão calcada numa realidade singular, e que quer levar 

todos ao compromisso e a solidariedade em vista da mudança da realidade em que vive a população negra e os 

marginalizados do continente”. Nota do autor. 
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Sinais de deterioração estão presentes quando os mecanismos de persuasão e 

integração começam a entrar as religiões africanas. A presença desses sinais é capaz de 

articular um discurso racional que visa desviar "potencial" práticas/release que estão dentro da 

religiosidade negra.  

Quando nos referimos às práticas religiosas da comunidade negra brasileira, 

americana e caribenha, tendo o Centro Atabaque como promotor desta ação, devemos 

destacara prática epistemológica confrontando com um quadro que apresenta novos rumos 

para a reflexão teórica – teológica e das ciências da religião.  

O Centro Atabaque tem todas as possibilidades de pensar e indicar estas estruturas 

epistemológicas africanos na diáspora brasileira, afro-americana e caribenha, enquanto 

instrumental teológico e leituras desde as ciências da religião, tendo sempre a atenção e o 

cuidado com a consciência de uma comunidade de fé e de uma comunidade cristã em sintonia 

com a história da libertação do povo de Deus. 

O Centro Atabaque tem um legado de ser um espaço de centralidade intelectual 

interdisciplinar nos conhecimentos e saberes. Mas, tem uma tarefa que lhe assegura uma 

especificidade – foi e é convidado a apresentar elementos significativos para o fazer teológico 

afro. As lideranças cristãs afrodescendentes tomadas por um autêntico testemunho e 

desprendimento, tornaram possível que toda a comunidade cristã tome conhecimento de uma 

Igreja que vive no meio deste povo. Trata-se da busca sincera em compreender a participação 

eclesial de uma parcela significativa da população afrodescendente. Urge a atenção nas 

práticas eclesiais que estejam comprometidas na libertação das opressões e violências sociais 

e das práticas de discriminação, preconceito e racismo. 

Destaca-se nestas práticas a vivência comunitária como elemento essencial para 

alimentar o autoestima afro e que garante o encontro com o Deus da Vida. Com um olhar 

crítico percebe-se que há uma identificação similar com o Jesus que viveu o dia a dia nas 

caminhadas feitas pelas casas, sinagogas, ao encontro dos mais excluídos da Palestina. E, 

conclui-se, com a força mística que se revigora no espaço da liturgia afro, como espaço da 

memória dos fatos passados, a herança da ancestralidade e as práticas atuais de resistência e 

da organização. 

A teologia afro-brasileira e americana de libertação, enquanto saber teologal é 

identificado com os anseios comunidade negro, quando é capaz de impulsionar as mudanças 

nos conteúdos da reflexão teológica que permeia a prática e o discurso das igrejas. Esta 

atitude exige do teólogo que estará fazendo um exercício de abertura a toda a realidade 

cultural das populações afrodescendentes, nesta grande diáspora africana. É uma tarefa que 



139 

 

 

leva a imersão no contexto vivido pelas populações negras nos “morros”, nas favelas, nos 

cortiços, nos afoxés, nas congadas, nos tambores de crioulas, nas comunidades assentadas ou 

remanescentes de quilombos e, até na classe média negra ascendente e crítica. 

Estas são algumas ações, entre as grandes tarefas da produção teológica que pode 

alimentar a vida teologal das pequenas comunidades cristãs de toda América 

afrodescendentes. Para tanto é preciso recordar – à luz do que pude levantar no material 

produzido pelo Atabaque– alguns compromissos junto a esse povo afro, que esse mesmo 

centro parece ter potencial para explicitar em suas futuras elaborações e produções: É na 

continuidade fazer opções particulares, o que consiste estarem numa atitude de observação às 

práticas vividas nas comunidades negras e, que os teólogos, poderão escolher entre inúmeras 

figuras possíveis uma que seja exemplar para o fortalecimento das lutas vividas pelas 

lideranças afro-brasileiras e americanas; 

E também elaborar um discurso teológico em processo contínuo, o que exige daquele 

que está observando acentuar as luzes sobre os fatos da história onde podem ser reconhecidos 

os elementos que geraram a luz da fé e dos paradigmas (vida, justiça, pecado, idolatria, 

fraternidade, reconciliação, salvação, ancestralidade). Trata-se, numa atitude teologal, atribuir 

“juízo”, “interpretação”, para situações, realidades históricas em que a população negra viva a 

sua fé autêntica. Aqui fica uma questão: será esta a realidade onde evidencia a acolhida do 

plano libertador de Deus (mysterium)? 

É um enfretamento com realidades de estratificação e globalização, um encontro 

tumultuado de situações de não vida, e muitas vezes, realidades cruéis de morte, genocídio e 

racismo. A teologia afro-brasileira e americana de libertação poderá, permanentemente, estar 

respondendo com uma reflexão teológica, sinalizando para a credibilidade de um projeto que 

seja vida para todos, firmado na totalidade da pessoa como suas heranças familiares e a 

natureza que a envolve no quotidiano. Ou seja, radicalmente, é estar tendo uma experiência de 

vida em que a credibilidade de Deus, como o Deus da Vida, como o Deus criador e salvador é 

a única via para a superação destas situações de morte. A prática de uma teologia afro-

brasileira e americana de libertação está firmada no confronto entre as realidades de morte e a 

vida. Com uma leitura crítica e sistemática, tendo no Deus da Vida o único parâmetro 

libertador e integrador.  

E, ainda, afirmar a identidade de um povo na diáspora, que sempre se manteve na 

certeza da esperança, contra toda e qualquer desesperança, que é um espírito presente e 

vivificador desta nova (dês)ordem mundial. Este contexto fortalece o discurso de relativizar e 

desestimular práticas de esperança e resistência, em especial das organizações populares e de 
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massa.  

A elaboração da teologia, em particular a negra, a partir do reverso da história. Isto é, 

devemos pensar uma reflexão teológica que seja na sua totalidade uma prática de inserção no 

dia a dia da comunidade negra. Este é o ambiente que deve problematizar e ser 

problematizado no sentido de responder aos pressupostos de uma teologia afro-brasileira e 

americana efetiva.  

Esta prática de inserção teológica não pode ser algo abstrato. Deve ser ligada a ações 

vividas no contexto histórico-eclesial-comunitário. Nesse ambiente escolhido deve acontecer 

uma releitura bíblica comprometida com mediações e condicionamentos que precisam traçar 

um novo rosto de Deus, cada vez mais enegrecido e comprometido com as práticas de 

libertação das populações afro-brasileiras e americanas. 

Pensar uma nova evangelização do povo negro cristão com respeito às demais 

tradições religiosas e de fé, deste povo na diáspora. Deste modo ser capaz de atingir a todos, 

desde as comunidades mais pobres, com especial atenção ao protagonismo das lideranças 

leigas, dos jovens e suas formas de organização. 

Uma promoção humana integral dos povos afro latino-americanos e caribenhos, no 

assumir o clamor dos pobres através de uma responsável opção preferencial pelos pobres e, a 

exigência de uma nova ordem econômica, social e política em que as famílias sejam o centro 

das relações democráticas.  

Esses são os temas que parecem estar implícitos e precisam devem ser propostos para 

a reflexão, discussão e elaboração de uma teologia afro-brasileira e americana de libertação 

por parte dos membros do Centro Atabaque. Tudo deixa transparecer um desejo que emerge 

em várias assembleias/encontros/eventos com representantes das comunidades afro-cristãs e 

das religiões tradicionais firmadas na diáspora africana.  

A tarefa que nos parece ser a futura pauta a ser assumida pelos membros do Centro 

Atabaque é pelo seu legado de afirmar-se na construção da grande família afrodescendentes. 

Estas reconhecidas pelas tradições, heranças de africanidades e organização comunitária. 

Tudo faz parte deste imenso vaso de riquezas que deve ser a base para reconhecer as 

manifestações de ancestralidade e do Deus (cristão) na história das populações afro-

brasileiras. 

A proposta de pesquisar um grupo específico – O Centro ATABAQUE – Cultura 

Negra e Teologia dedicado à reflexão teológica afro-brasileira e afro-americana éo que 

enfatiza e chama a atenção de todos quantos se deixam sensibilizar pelos aspectos referenciais 

da causa afro. Os temas abordados pelos membros do Centro ATABAQUE não se trata de 
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uma novidade teológica, mas de uma reflexão calcada numa realidade singular. Esta proposta 

quer levar todos ao compromisso e à solidariedade em vista da mudança da realidade em que 

vive a população negra. Existe um pensar Teológico NEGRO? 

Constatamos na trajetória proposta pelos membros do Centro ATABAQUE, são 

vários os olhares e as inserções nas práticas e realidades comunitárias vividas na comunidade 

afro com a possibilidade de responder a esta questão epistemológica. O discurso teológico dos 

membros do grupo precisa dar conta não só dos aspectos estruturais e conjunturais 

socioeconômicos comuns a toda a população negra. Como igualmente devem contemplar as 

particularidades afro.  

Nas Consultas Ecumênicas, Congressos e nos textos posteriormente publicados 

ficam afirmações de que em cada região da América Latina e do Caribe, podem ser 

encontradas manifestações da variedade cultural e outras formas afro de viver. Essas 

variedades estão presentes na música, na dança e em muitas outras formas de expressão e 

reflexão. Considerando as hipóteses que motivaram a produção deste estudo pretendemos 

indicar para os membros do Centro ATABAQUE elementos significativos para um fazer 

teológico afro.  

Primeiro, constatamos que as lideranças cristãs afro estão tomadas por um autêntico 

testemunho e desprendimento. Nestas três décadas as lideranças cristãs afro estiveram 

comprometidas na libertação das opressões, violências sociais e das práticas de discriminação, 

preconceitos e racismo. 

Segundo, destaca-se nestas práticas a vivência comunitária como elemento essencial 

para alimentar a autoestima e que garante o encontro com as compreensões de Deus que 

facilitará os membros do Centro ATABAQUE propor leituras epistemológicas plausíveis às 

realidades do cotidiano do povo negro. 

Terceiro é a possibilidade de aprimorar a teologia afro-americana com a identificação 

dos anseios da comunidade negra, indicando o como isso se faz importante para impulsionar 

as mudanças nos conteúdos da reflexão teológica que permeiam a prática e o discurso da 

Igreja Católica e das igrejas cristãs. Eis um desafio epistemológico que os membros do Centro 

ATABAQUE devem aprimorar nas suas produções.  

Quarto é a tarefa de imersão nas realidades vividas pelas comunidades afro nos 

cortiços, nos afoxés, nas congadas, nos tambores de crioulas, nas comunidades assentadas ou 

remanescentes de quilombos e, até na classe média emergente e crítica deste século XXI. 

 Para concluir, podemos apontar o que nos pareceu serem os principais desafios que 

os membros do Centro ATABAQUE deve perceber e ter o entendimento que a produção 
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teológica afro ganhe mais elementos epistemológicos e possibilite   uma prática hermenêutica 

afro dentro das comunidades negras. Sendo assim sugerimos para esse olhar e atenção os 

seguintes pontos: 

- A elaboração de uma reflexão teológica afro a partir do reverso da história. Isto é, 

que aconteça um exercício pedagógico de inserção no dia a dia da comunidade negra. Este é o 

ambiente que deve problematizar e ser problematizado no sentido de responder aos 

pressupostos de uma teologia afro-americana. 

- Conforme alguns textos dos membros desse Grupo, esta prática de inserção 

teológica não poderá ser distante do contexto da comunidade e de suas lideranças negras. 

Visto que os membros do ATABAQUE já têm uma experiência e vivência, poderão propor 

novas ações no contexto histórico-eclesial e comunitário. 

- Pensar uma nova evangelização do ser e conviver afro. A riqueza presente nas 

comunidades e testemunho afro é contextualizada nos escritos dos membros do Centro 

ATABAQUE. Nossos estudos indicam que os membros do ATABAQUE com suas reflexões 

e elaborações são potencialmente capazes de atingir as comunidades mais pobres, com 

especial atenção ao protagonismo das famílias, dos jovens e da geração infanto-juvenil.  

- E, avançar na elaboração de elementos teóricos e práticos que fortaleça a aplicação 

de novas ações para uma promoção humana integral das populações afro-americanas e afro-

brasileiras. Os membros do Centro ATABAQUE são chamados a aprofundar a 

responsabilidade de cada um para decidir por uma opção preferencial pelos pobres, o que é a 

nova ordem econômica, social e política que as famílias negras sejam o centro das relações 

democráticas. 

Ao Centro ATABAQUE fica um legado histórico de ser promotor de elementos 

epistemológicos para uma Teologia Afro-americana e afro-americana. Como constatamos nos 

textos dos membros do ATABAQUE, as populações afro-descendentes possuem suas 

histórias firmadas na diáspora africana. Na construção da grande família afro-descendentes 

com novas tradições, heranças de africanidades afirmadas e reconstruídas. 

Nos estudos que realizamos das produções dos membros do Centro Atabaque 

podemos concluir com uma relação de temas indicativos de um “projeto de pesquisa”. Estes 

indicativos podem ser assim reconhecidos como algumas tarefas para os membros do Centro 

Atabaque como um legado que devem avançar na reflexão – sistematização e produção 

teórica. Os temas são: 

- recuperar a memória histórica – seja ao nível da crônica como expressão autêntica 

da manifestação do Reino, seja ao nível da hermenêutica, com instrumento de incentivo e 
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direcionamento histórico e trans-histórico das lutas atuais. 

- colocar em relevo a dimensão ético-moral – ou seja, partir da prática da 

comunidade negra. Estabelecer um referencial ético que permita um novo quadro de valores. 

Explicitar o viés e pensar teológico do povo nas suas práticas religiosas carregadas de um 

potencial crítico. 

- instaurar um novo ecumenismo – nos últimos anos, as religiões indo-europeias 

estabeleceram relações ecumênicas entre si. Alegando identidade de princípios de fé entre 

elas, excluíram as demais religiões ou “seitas”, tendo para com estas um tratamento de 

tolerância, A questão negra exigirá a superação do ecumenismo branco, caracterizado pela sua 

formalidade e tolerância.  

- uma nova percepção eclesial – entre as várias comunidades eclesiais que 

congregam negros na Afro-América, as mais pobres são as comunidades religiosas negras. 

São as mais expressivas igrejas dos pobres. Pobres nas suas gentes; pobres nas suas 

arquiteturas (terreiros, roças, barracões), lugares modestos; possuem uma hierarquia de 

serviços e não uma hierarquia marcada pelo poder. Não possuem, como nas igrejas católicas e 

protestantes, um passado e um presente comprometidos com as estruturas de poder. Não usam 

mecanismos para amordaçar os novos profetas; ao contrário, se preocupam para que os mudos 

possam falar. As religiões africanas se constituem assim em referencial indispensável para a 

inteira comunidade eclesial na Afro- América. 

Aos membros do Centro Atabaque um desafio estava posto, mas os participantes da 

A Consulta Negra e Teologia na América Latina também apresentaram um listagem de temas, 

especificamente voltados para a reflexão teológica Afro americana. 

- recuperar uma autêntica hermenêutica bíblica – a comunidade negra, a partir da 

situação do negro se faz necessária uma nova leitura bíblica. A Bíblia é história de oprimidos 

para oprimidos que anseiam pela libertação. Para os negros, mais que para qualquer outro, 

salvação e libertação formam um todo único, indivisível. 

- dimensão escatológica – a comunidade negra, a partir do seu presente, vive o futuro 

e por isso dá uma interpretação própria à esperança (utopia), a fé (ação para que se construa 

na sociedade justiça e fraternidade), caridade (transformação). 

-liturgia enquanto celebração de vida desde a comunidade negra _ a comunidade 

negra que participa das religiões cristãs institucionalizadas sente a necessidade e o direito de 

celebrar sua fé ao modo próprio do ser negro. Vê as religiões africanas como lugar litúrgico 

privilegiado de conservação da africanidade e da negritude e, por isso, entra em contato 

comesses pontos para assumirem juntos a causa do negro e recuperar para as liturgias e seus 



144 

 

 

cultos os valores culturais apregoados pelo branqueamento imposto pelas religiões ocidentais. 

[...] 

- repensamento dos quadros de agentes de pastoral – a teologia, na sua função 

primordial profética, devera não só denunciar as opressões de ordem econômica, política e 

social, como também as relações pastorais permeadas de discriminação. Denunciar as 

discriminações em relação aos negros da hierarquia das igrejas; bispos, padres, ministros de 

cultos, animadores de comunidades, etc., bem como anunciar o necessário reconhecimento 

das várias expressões culturais, sobretudo africanas e negro-americanas. 

- espiritualidade – cumpre pensar também os quadros da espiritualidade, fazendo-a 

enriquecer-se com elementos que provêm da mística dos povos negros. 

- catequese – impõe-se também uma revisão dos textos da catequese e da pedagogia 

catequética, não raramente vazada de elementos discriminadores202. 

Tudo faz parte da continuidade do imenso vaso de riquezas que deve ser a base da 

produção e identidade do Centro ATABAQUE no reconhecimento do rosto do Deus Negro na 

história das populações afro, na diáspora africana. Assim, pode-se sinalizar que foram 

encontrados sinais pertinentes para uma Teologia e um pensar teológico negro. 

 

 

                                                

202Cfr. Op. Cit. P. 31 a 33. 
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