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Resumo 

SANTOS, Gustavo Faustino dos. O problema tem cor, O racismo no ensino infanto-

juvenil na religião protestante. 2018. 75f. Trabalho de Conclusão do Curso 

Especialização em Ensino de História da África - Colégio Pedro II, Pró- Reitoria de 

Pós- Graduação, Pesquisa, Extensão, Cultura. Rio de Janeiro, 2018. 

 

O trabalho consiste em mostrar como o racismo estrutural está presente no meio 

religioso, e isso inicia-se na infância, onde durante anos não há representatividade da 

população negra dentro dos materiais pedagógicos. Isso traz uma segregação de 

meninos e meninas negras de uma peça teatral e outros segmentos. Os materiais 

mostrarão o quanto o protestantismo necessita repensar e desconstruir valores. 

Palavras-chave: Escola Bíblica Dominical, Anti racismo, protestantismo, materiais 

didáticos, representatividade.  
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Apresentação. 

 Analisando toda a minha trajetória na religião protestante e especialmente os 

últimos dois anos em que me encontro na liderança de um departamento de educação, a 

importância de educar para igualdade, principalmente dentro do segmento que professa 

um Deus que não faz diferenciação pessoas. É neste conceito que permeia o trabalho. 

 Esse trabalho tem um lado pessoal, minha família está na religião há 50 anos, 

centenária no bairro de Inhaúma, passando por diversas denominações, o que marca são 

os espaços dados a comunidade negra dentro das igrejas, e veremos que passa desde a 

infância, com os ensinamentos dados nas salas e sendo representados em datas 

específicas, trazendo o dilema da tese: a falta de representatividade. 

 O problema tem cor, surge de uma fala minha com o meu pastor, sobre a falta de 

pessoas negras na igreja, sendo uma igreja Batista, tradicional, que tem no seu histórico, 

o processo missionário e forte na educação cristã. A mesma localiza-se na entrada do 

Complexo do Alemão, estando no bairro há 60 anos, ou seja, viu as comunidades 

crescerem, mas não conseguiu inseri-la. A igreja possui negros, mas a única com a 

família é a minha. E  todos os considerados problemáticos ou um caso a se resolver são 

negros. 

  Ao analisar o processo, percebemos que a estrutura racial se mantêm e perpetua 

através do ensino básico, que continua a repetir uma linha de ensino europeia 

renascentista, que não se adequa a uma realidade nacional, principalmente nas zonas 

periféricas brasileiras. Desde criança percebo a falta de protagonismo de pessoas negras 

nas produções artísticas (teatro, dança), sendo muito forte na parte musical, mas nos 

demais, uma ausência ou são secundários, e que esse trabalho mostrará que isso vai 

muito além de escolhas pessoais e sim um processo educacional. 

 Igrejas protestantes tradicionais (Batistas, Presbiterianos, Metodistas) são 

instituições que ao longo do tempo menos mudaram em seus estatutos e linhas 

doutrinárias, e que sendo estas construídas num cenário muito mais excludente que na 

atualidade, permitiu que ao longo do século que as estruturas criadas, mantivessem a 

população negra com espaços limitados dentro da igreja em questão de lideranças.  
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 O que levou a comunidade para espaços independentes e para o movimento 

pentecostal e neopentecostal, que são maiorias nas comunidades mais pobres da 

sociedade, que em muitos casos, não há preparação e conhecimento teológico que as 

tradicionais oferecem, o que também é prejudicial, pois ficam a mercê de doutrinas 

ufanistas, ―fanáticas‖ o que não contribuem para mudança. Por isso, a necessidade de 

escrever para que a discussão nasça e atitudes novas repensem esses atos. 

 Este trabalho foi escrito por alguém atuante dentro da religião, com presença 

forte por onde passou e que tem com objetivo colocar em prática um modelo de 

liderança e de educação diferente e, quando olharem para este trabalho pensem em 

trazer sempre a discussão a função dos agentes da sociedade e como através do ensino 

religioso, como abordar os espaços e temas da sociedade de uma forma mais inclusiva. 
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Introdução 

 A lei 10639/03 acrescentou ao artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) a obrigatoriedade do ensino de História africana e cultura afro-

brasileira. Essa lei não abrange o ensino dado dentro das igreja, que tem autonomia na 

liberdade religiosa, mas porque não pensar em trazer essa lei para um espaço coletivo e 

de representatividade? É possível levar esta lei e também o estatuto de igualdade racial 

(Lei 12.288/2010) para reconstruir o papel dos negros nas igrejas protestantes, 

principalmente nas igrejas tradicionais. 

 A construção do trabalho é baseado na diversidade, como o negro é visto e 

representação nas religiões cristã? Sabemos de todas as representações nas religiões de 

matrizes africanas, mas como é visto este povo dentro das histórias bíblicas e como uma 

criança se enxerga dentro deste espaço? E como o racismo estrutural,  tão presente em 

nossa sociedade, atinge e segmenta alguns lugares e a questão religiosa não foge à regra, 

quando não há definição para uma mudança nas ações. 

 A análise será feito em três fases: a primeira, é um olhar sobre as ações, atitudes, 

práticas e comportamentos preconceituosos ou discriminatório na reprodução do 

racismo. a segunda é  entender o racismo como um fenômeno que mantém em ideologia 

e em doutrinas que atribuem ao negro uma inferioridade na perspectiva racial; a terceira 

é um estudo sobre as imagens que são objetos de estudo nas classes protestantes que 

contribuem para um processo excludente. É entender essas estruturas racistas a partir 

das ideologias que a formaram. (FEDRICKSON, 1988, p.70). 

 Segundo Fanon, "na verdade, pensamos que só uma interpretação psicanalítica 

do problema negro pode revelar as anomalias afetivas responsáveis pela estrutura dos 

complexos" (2008. p. 27). A constatação que para o homem negro nesta cultura, o seu 

destino é branco, pois, todo o referencial comportamental é pautado na figura do 

homem branco.É uma padronização, que leva o indivíduo a negar sua condição para ser 

aceito. Por isso, a necessidade exige uma compreensão total, seja no contexto objetivo e 

do subjetivo e que estes processos levam ao negro a rejeitar suas origens e seu passado 

histórico, por ter absorvidos conceitos da cultura europeia., principalmente na religião. 

 

 



13 
 

13 
 

1. Vivência negra na igreja protestante 

"E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, 

para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus". (Romanos 12.2)  

―O problema não é mais conhecer o mundo, mas transformá-lo‖.(Karl Marx) 

 As citações acima foram escritas em momentos e propósitos diferentes deste 

trabalho, porém estes se aplicam quando abordo uma superação da visão ontológica do 

racismo. Como romper com estruturas, visto que ainda estamos lutando para o 

reconhecimento de fala. Sabendo que a linguagem, sobretudo é o fato de existência para 

o outro. Farei um breve resumo histórico sobre a vivência negra nas igrejas batistas, que 

é um dos objetos de estudo, além de procurar entender como as estruturas delinearam os 

lugares de fala na instituição e ações de transformação para superação do racismo. 

 Os missionários chegam por volta de 1871 na capital, Rio de Janeiro, onde 

faziam reuniões em inglês, pois só ingleses e norte- americanos participavam, na década 

seguinte uma nova comissão de missionário chegam no Nordeste brasileiro e começam 

a desenvolver trabalhos com os brasileiros e logo surge a necessidade de fundar igrejas, 

neste contexto organizam as primeiras igrejas: Bahia em 1882, Rio de Janeiro 1884, 

Maceió em 1885 e Recife em 1886. 

1.1. O protestantismo e a missão dos norte- americanos. 

 Para entender o processo, é necessário estudar a influência dos missionários 

americanos, que trouxeram toda a estrutura que a igreja batista vai incorporar ao longo 

dos anos e como esta cultura contribuiu para divisão dos espaços e a importância de ser 

abordado neste trabalho. 

 No início do século XIX (1825-1840), houve o renascimento religioso nos EUA, 

e este movimento está relacionado ao pastor presbiteriano e advogado Charles. G. 

Finney, que trouxe uma concepção libertária da teologia, que buscava o uso correto da 

religião. Buscava como um liberal as liberdades dos indivíduos, era abolicionista e não 

pregava em igrejas com membros que fossem senhores de escravos e não os permitia 

em seu culto. (CURTIS, 1991, p.151). Seu método de espalhar panfletos, criar jornais e 

anunciar cultos em jornais, foram inovadores, além disso, criticava o calvinismo, com 

relação à predestinação. Tudo estava no mesmo contexto de expansão territorial que 

baseava no controle moral das sociedades tidas como inferiores. 
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 Para diminuir as desigualdades, estas igrejas criaram instituições de promoção 

de ajuda mútua e serviços sociais, como o Exército da Salvação em 1895 e a criação de 

universidades financiadas pelas Igrejas e que objetivaram dar  uma formação intelectual  

nos moldes dos ensinos protestantes evangélicos. A maioria dos abolicionistas vinham 

desta corrente religiosa e tinham no seu discurso: o direito das pessoas e a concepção de 

liberdades presente na Constituição americana. E isso colaborou para um discurso de 

unidade nacional, o que os expansionistas do Oeste levaram como ideologia.  

 A partir da segunda metade deste século, o discurso de igualdade e assistir os 

necessitados opunha-se com a ideologia pregada nas igrejas em que a prosperidade 

estava atrelada à riqueza, presente num reverendo de Nova York " santidade é aliada da 

riqueza" (Karnal; De Morais; Fernandes, 2016, p.157). Isso contribuiu para aceitação do 

darwinismo social, mesmo eles sendo contrários à  Teoria da Evolução, o que levou a 

valorizar o indivíduo pelo que ele tinha e os tornava competitivos. 

 A afirmação do governo americano de ser líder das Américas estabeleceu uma 

política pan-americana, principalmente nas ações do Secretário de Estado James. G. 

Elaine (1889-1892) do presidente Benjamin Harrison (1889-1893), que, observando as 

ações das potências europeias no continente africano, criou estratégias para fazer o 

mesmo para o continente americano. Mas com outras formas de dominação, mesmo 

usando a arte da guerra. Propiciando já no século XX a criação da política do Big Stick, 

que ocasionou ser protagonista dentro do continente. 

"há uma espécie de imperalismo apaixonado da razão: pois ele não 

quer apenas convencer que está com a verdade, seu objetivo é 

persuadir seus interlocutores de que há um valor absoluto e 

incondicional no racionalismo. Ele se considera como um missionário 

do universal; diante da universalidade da religião católica, da qual ele 

é excluído, quer estabelecer a ‗catolicidade‘ do racional, instrumento 

para alcançar a verdade e o elo espiritual entre os homens". 

(SARTRE,1960, p.146-147) 

 

 Esse modelo de imperialismo foi pautado na reafirmação do "Destino 

Manifesto", onde a parte caucasiana da sociedade tinha a visão de superioridade diante 

de outros povos e, com isso, a necessidade de civilizar com conceitos disciplinados e 

morais étnico-racial protestante. Vemos isso, no livro Our Country  de 1885, do 
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Reverendo Josiah Strong, que ensinava o modelo anglo-saxão de evangelização de 

trazer uma ―salvação‖ e querer mudar as sociedades dos comportamentos errados. 

"A teologia do protestantismo missionário no Brasil foi 

satisfatoriamente adequada a um prudente distanciamento da Igreja 

em relação aos graves problemas enfrentados pela sociedade, entre 

eles, a escravidão negra. A preocupação voltou-se para a integração, a 

conversão, e a educação do negro para dentro da cultura protestante, e 

não para a sua simples emancipação. Em suma, o interesse esteve 

dirigido à regeneração moral, afirmando que a degeneração de 

costume era contrária às virtudes cristãs" (BARBOSA, 2002, p. 189) 

 É nesse contexto que no inicio do século passado, os missionários americanos 

chegam e conseguem espaços para uma formação dos conceitos apresentados. William 

Edwin Entzminger, funda em 1901 o Jornal Batista, que entre assuntos eclesiásticos, 

tinha a coluna para noticiar o que aconteciam nos EUA, criando ao leitor um 

pertencimento à sociedade e o movimento norte americano, mantendo a linha ideológica 

da política americana. John Watson Shepard, americano de Richmond, que chega em 

Recife em 1886, transferido para a capital, funda em 1908, o Colégio Batista e um 

seminário, tudo nos moldes norte americanos. Analisando estas ações, inicia-se o 

processo de exclusão, pois quem estudaria nesta instituição? Quem faria o seminário, 

sabendo que a maioria da população era analfabeta?  

 O que é definido por  Pager e Sheperd como ―incluir decisões e processos que 

podem não ter em si nenhum conteúdo explicitamente racial, mas que têm 

consequências ao produzirem ou reforçarem desvantagens raciais‖ (2008, p. 182). 

Porque é um processo eliminatório, tanto que nos primeiro 50 anos, menos de 5% dos 

pastores que lideram igrejas eram negros. Com uma ênfase para José de Souza Marques, 

pastor negro, neto de escravos, que em 1922 forma-se no Seminário e atuando como 

pastor em diversas regiões do Brasil, tornando-se presidente geral da denominação em 

1935, e que também se destacou na política (deputado federal) e na educação, fundando 

o colégio Souza Marques, atualmente a Faculdade Souza Marques. Que falaremos mais 

adiante, 

 

 Esse tipo de preconceito indireto, onde os comportamentos define quem 

participará do público-alvo, que excluem grupos, não por uma questão étnica , mas 
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atreladas às não corresponder características secundárias, ela aparenta ser sobre classes, 

quando é racial, o que adverte  Jaccoud :―a piora da posição relativa dos negros nas 

posições superiores da estrutura de ocupações, derivada, em grande parte, da crescente 

desigualdade de acesso de brancos e negros no ensino superior‖. (2008, p.58) 

 Pensamos que no inicio destas instituições lideradas por norte-americanos, que 

sempre viveram uma sociedade dividida, tanto que em 1909 Du Bois, funda NAACP ( 

em português, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor), para que 

negros tivessem espaços na áreas de conhecimento e de trabalho, aqui não seria 

diferente no Brasil, que excluía a população negra do ensino e alguns lugares de 

trabalho. 

 Como afirma Florestan Fernandes, que sob a ideia do preconceito não ter 

preconceito, é prejudicial, pois tendo o negro reorganizando o sistema de valores, não 

fica claro essa ideias, mantendo a amnésia dos brancos. Essa pratica foi usado na 

liberdade de manter processos discriminatórios e preconceituosos (1972, p.24). Essa 

amnésia de uma instituição não é característico do racismo contemporâneo, ela é uma 

das condições que faz com que sistemas racistas reproduzam seus princípios básicos 

mesmo quando grandes avanços antirracistas parecem ter ocorrido (FEAGIN, 2006, pp. 

34-36).  

―ainda que processos de racialização estejam sempre incrustados em 

outras estruturações, eles adquirem autonomia e têm ‗efeitos 

pertinentes‘ no sistema social. Isso significa que o fenômeno que é 

codificado como racismo e é visto como uma ideologia que paira 

sobre nós tem, a rigor, uma fundação estrutural‖ (BONILLA-SILVA, 

1997, p. 469) 

 Os autores explicam a ideologia do conceito estrutural, através do qual as 

instituições sociais, políticas e econômicas são formados por espaços de raça. A 

formação de lideranças tinha um objetivo ainda que subconscientemente, porque não 

havia um programa de alfabetização e escolarização de seus membros, deixando a cargo 

dos próprios membros ajudarem quem não sabia ler. O primeiro programa de 

escolarização só veio em 1947, pelo dr. Bratcher - pastor da Convenção e o professor 

Luciano Lopes (Jornal Batista, 24/02/1949, 4° página, Assuntos diversos). 

 Vemos que as instituições no passado foram formadas num aspecto 

discriminatório, visto que as Escrituras dizem que o pastoreio é um dom dado por Deus, 

os homens criaram mecanismos de seleção. Não quero dizer que as igrejas são racistas, 
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mas ações ligadas ao um passado discriminatório mantém no presente esta ideologia. 

Colocar a branquitude em evidência é um processo de alienação e assimilação de uma 

cultura criada.  Isto é facilmente entendido quando a cor preta representa o pecado no 

plano de salvação, o preto é o sujo que precisa ser lavado, transformado. Por que não 

usar o cinza, já que diversas passagens bíblicas, utilizam para definir tristeza, luto. 

Segundo Fanon, a culpabilidade e a inferioridade são os princípios de dialética. E este 

indivíduo negro, passa aderir totalmente a novo modelo cultural, porém ele condena seu 

próprio modelo cultural. (1980, p. 43). 

 Chegamos a primeira parte de entender como se construiu os lugares de espaços. 

A igreja absorveu sem questionamento e sim com admiração toda a cultura norte 

americana de ensino e com o tempo aperfeiçoou as técnicas imagéticas de assimilação 

de um conteúdo. 

1.2.  A inserção e assimilação do negro na religião protestante. 

 A religião tem por objetivo se conectar com o sagrado e assim regular as ações 

de seus fieis, que os dão esse poder legitimamente (BOURDIEU, 2001, p. 52-53), a 

mesma tem participação  que ―envolve relações de poder, de classe, de gênero, de 

raça/etnia‖ (SOUZA, 2006, p. 8). Entender a participação do negro brasileiro nas 

religiões protestante é desenvolver uma tese dual; pois ora a religião foi um meio de 

liberdade e espaço, ora também reprimiu em suas identidades culturais e os colocou 

numa posição inferior. 

 Após a Proclamação da República, quando os protestantes obtiveram mais 

liberdade para cultuar, já que o catolicismo deixou de ser a religião oficial, os ex-

escravizados e livres negros, foram chegando nas igrejas protestantes e como aponta 

Gabriel Malohe Setiolane, pesquisador metodista sul-africano, ―foi essa consciência de 

Deus e esse temperamento religioso que tornaram possível a evangelização da África e 

que forneceram base para ela‖ (SETILOANE, 1992, p. 47). Esse também ocorreu aqui 

no Brasil, como de respeito as autoridades, integridade e o valor de comunidade, ou 

seja, trabalhar em união em prol de um objetivo. 

 No inicio do século XX, chegaram através dos suecos, o movimento pentecostal, 

sendo a mais conhecida a Assembleia de Deus, fundada em 1910. Este movimento tem 

como característica fixar em lugares periféricos, daí sem a estrutura dos batistas, eles 

evangelizavam e ensinavam e pastores surgiam de acordo com o trabalho que eles 

desenvolviam na comunidade, sendo até hoje, forte a presença negra. Segundo estudos 
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liderados por Rivera (2001, pp. 62-70), as igrejas pentecostais representam, na periferia, 

espaços de acolhimento, assistência e esperança para os moradores. Isso se deve a forma 

de culto, que valoriza as expressões corporais, o uso do dom de línguas (glossolalia) e 

ritmo mais espontâneo. 

 Essas ações fizeram que a comunidade se fortalecesse. Vamos conjecturar, para 

um homem negro, nos anos 1920, sendo alçado ao cargo de pastor, usar terno e gravata 

- aliás a exigência da roupa foi definida pelos missionários suecos, e falar de Deus para 

sua comunidade de uma forma mais espontâneo, usando os movimentos corporais, o 

impacto que isso alcançava? Era uma forma de ascensão. O seminário, para os 

pentecostais só começou nos anos de 1950, pois tinham divergências doutrinárias com 

os batistas, até então possuidores de um seminário teológico. Para os pentecostais, ter o 

dom sempre foi mais do que o diploma, como muitos ainda dizem. 

 Por outro lado, Fanon vai abordar o medo do europeu em contato com negro e a 

necessidade de estereotipar negativamente sua condição, para levá-lo à disciplina: 

Quando a civilização européia entrou em contato com o negro, ... todo 

o mundo concordou: esses negros eram o princípio do mal ... negro, o 

obscuro, a sombra, as trevas, a noite, os labirintos da terra, as 

profundezas abissais... " (FANON, 2008, p. 154)  

   E assim o protestantismo trabalhou sob égide da disciplina, forma de fazer que a 

supremacia branca prevalecesse e que a submissão e a inferioridade fossem aceitas de 

forma como algo a ser melhorado. Através das lições e sermões, a presença negra foi 

forjada como negativa e que tinha um molde branco a ser formado dentro deste negro 

ou negra. É esse poder disciplinador que Foucault  traduz como  ―circular os efeitos de 

poder de forma contínua, ininterrupta, adaptada e ‗individualizada‖ e ―o poder permeia, 

produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso‖ (FOUCAULT, 2006, p. 

8) 

 Bastide em seu estudo vai apontar que esta inserção se deve, por não haver 

preconceitos nas religiões protestante, e que se existiam eram bem menores do que 

sofriam na sociedade. E pelo fato de ser aceito numa comunidade de brancos, 

principalmente os da elite, vai trazer a estes uma forma de pertencimento e valorização 

é o que Bastide define como o exprimir do homem de cor, porque o homem negro vai 

assimilar tudo o que os brancos queriam, não havendo um interpretação de sua cultura 
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africana, ele entra numa sujeição silenciada, mesmo que inconscientemente. (BASTIDE, 

1985, p. 508, 512) 

 Se analisarmos, percebemos que os negros durante muito tempo ocuparam 

posições subalternas, mas que foram valorizadas pelo discurso do servir, que Jesus 

ensina nas Escrituras. Os negros ocuparam as funções de zelador, faxineiro, cozinheira e 

receberam o títulos de obreiros, em outras denominações diáconos. Muitos deles, foram 

para área musical, alguns sendo músicos, tocavam piano, instrumentos de sopro ou 

violão, mas os instrumentos de origem africana como tambores, atabaques foram 

proibidos durante anos e na atualidade são poucas as igrejas tradicionais que possuem 

tais instrumentos, associando -os à estética negativa das religiões afro-brasileiras. 

 Ao olharmos para as igrejas mais tradicionais, que exigem o curso de Teologia, 

ainda é pequeno o números de pastores negros a titularidade de uma igreja, o que não é 

visto em outras igrejas, que essa exigência não é tão cobrada. São raros o que 

conseguem, pois esses cargos, as pessoas ficam por muitos anos e não há renovação do 

quadro. Na pesquisa em que faço sobre as lições bíblicas para crianças, todo os chefes 

de edição, gráfico e pedagógico são brancos e isso nos últimos 30 anos. Então como 

desenvolver esta educação antirracista, senão há representatividade? 

 Mencionei sobre  José de Souza Marques, que já pastor desde 1922, funda em 

1929 um colégio, assim como outros lideres protestantes tiveram essa preocupação 

educacional, pois também era uma forma de evangelização podemos citar os metodistas, 

que fundam o Colégio Bennett.  

Pelos incontestáveis resultados obtidos na evangelização por meio da 

educação, não é possível estabelecer-se autonomia entre estas duas 

forças motoras (...), a escola evangélica é, incontestavelmente um dos 

melhores métodos de evangelização. (EXPOSITOR CRISTÃO, n. 31, 

julho de 1887, p. 2) 

 José de Souza Marques é muito mais conhecido no meio político e educacional, 

do que no meio religioso. Sendo presidente em 1935 aos 41 anos, organizador do 

primeiro Congresso para pastores em 1958, presidente da Ordem de Ministros Batista 

do Brasil em 1961 e além de escrever em jornais religiosos como "Nova Era" e " 

Seleções Brasileiras", unido a religião e o Direito,  não se encontra muitas fotografias 

no Jornal Batista nesse período; somente no ano seguinte quando assume a vice 
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diretoria do Colégio Batista, sendo o único negro na mesa da diretoria, Isso marca a 

separação racial, quando se omite o retrato, e pouco há sobre sua participação no meio 

batista, prova do processo discriminatório. 

 Em virtude ao centenário da Abolição, José Souza Marques, foi capa do Jornal 

Batista resumiu-se ali a participação do negro na religião. (Jornal Batista, 15/05/1988, 

capa). Nenhum editorial dentro do jornal destaca a presença negra e a sua luta pela 

liberdade e nem mostrando famílias negras evangélicas ou pastores para escrever sobre 

o assunto. O que se tem é uma comparação da libertação dos escravos , com a libertação 

espiritual (Jornal Batista, 15/05/1988, Editoriais e tópicos),  

 As igrejas tidas como tradicionais, foram que mais silenciaram sobre a questão 

racial. Presente desde o Império, os missionários e pastores pouco se manifestaram 

sobre a condição do negro  e o tabu sobre esse tema perpetua nas igrejas, com o discurso 

de que todos são iguais, "Jesus não faz acepção de pessoas", " somos um corpo". Isso 

não dá conta da questão, antes mascara a mesma (SILVA JUNIOR; BENTO, 

2011).Prevalecendo um cinismo real para a situação.  Como explica Safatle (2008, p.  

100): 

―a verdadeira questão posta por Adorno não diz respeito a processos 

unívocos de ‗manipulação‘ que desconsiderariam a multiplicidade 

possível dos modos de recepção e de ressignificação. Ela diz respeito 

às consequências de processos de socialização mediados por 

conteúdos previamente ironizados‖ 

 Um grande exemplo, aconteceu numa Assembleia Geral em virtude do 

centenário da igreja Presbiteriana em 2003, quando um ex- presidente da Assembleia, 

um homem negro e nordestino, fez um desabafo para o plenário cheio de representantes 

nacionais e internacionais:  

Afirmou-se, quando de nossa eleição, que era muito desconfortável 

para a Igreja ter um negro na presidência. Só os que são segregados e 

excluídos sabem traduzir a dor da alma humana quando se manifesta o 

preconceito. Diziam mais: negro, nordestino, egresso da pobreza 

nordestina e, para piorar, diretor do seminário. Essa dor tivemos que 

sofrer, mesmo com o absurdo de senti-la dentro da igreja de Jesus 

Cristo. Outras dores também suportamos, por causa da vocação 

recebida (Livro de Atas número 2, p. 2 a 67, 2003) 
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 O nome deste é Leontino Farias dos Santos, e após a sua fala, no momento de 

discussão, um pastor de nome de Valdomiro Pires de Oliveira, pediu que o relatório 

fosse aprovado, mas retirado o parágrafo que citei acima. Após discussão e votação no 

concílio,  o tema preconceito racial foi abordado e o resultado, foi que todos apoiaram o 

discurso de Leontino, somente este pastor votou contra. (MARTINS, 2008, p. 138) 

 Independentemente daquele que se enxerga negro, ou aquele que não se vê negro 

e aceitou a parecer branco, o processo discriminatório atinge os dois, Bentes conceitua 

bem esta questão, quando cita que "No Brasil, embora seja muito mais interessante se 

falar em etnia na prática, não adianta um negro se identificar etnicamente com um não-

negro, pois o racismo faz com que o negro e não o não-negro seja discriminado" 

(BENTES, 1993, p. 20).  

 Pois tudo que vem da origem africana, ou afro-brasileira é inferior. Essa última 

tem a noção de privilégio como foco principal, ou seja, a continuidade e a conquista de 

privilégios de determinado grupo sobre o outro seriam as responsáveis pela sua 

perpetuação, ―independentemente do fato de ser intencional ou apoiada em preconceito‖ 

(TEIXEIRA, 1992, p. 22) 

 A partir dos anos de 1970, as editoras evangélicas cresceram, os materiais 

pedagógicos seja de quaisquer denominação obedeceu um padrão: o europeu, os 

desenhos e imagens foram branqueadas e a figura negra ficou subordinada a posições 

inferiores ou em muitos casos quase não existindo 

 Quero salientar o pioneirismo dos metodistas que em 1997, no seu 16° Concílio 

Geral das Igrejas Metodistas, colocou em sua ata, atitudes contra o racismo dentro da 

estrutura geral da organização da igreja, principalmente, canções e conteúdos 

educacionais que reforçam o preconceito racial. 

A Coordenação do Ministério de Combate ao Racismo da Igreja 

Metodista solicita aos queridos irmãos e irmãs conciliares que sejam 

zelosos com a utilização da linguagem, pois alguns termos utilizados 

em Plenário contêm conotações racistas inaceitáveis dentro do espírito 

cristão (ATAS & DOCUMENTOS, 1997, p. 47). 

 Que no mesmo concílio, ficou aprovado a criação de cotas para negros e 

mulheres em suas instituições educacionais, graças ao esforço Reverendo Antônio 

Olímpio Sant´Ana, pioneiro nesta questão. Essa comissão retirou da pedagogia 

doutrinária infantil, duas músicas que continham cunho racial e preconceito com os 
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deficientes físicos: meu coração era preto (algumas versões sujo) e Homenzinho torto, 

que analisaremos no próximo tópico. 

 Por isso, a Escola Bíblica Dominical, que é um lugar de formação cristã e para a 

sociedade, devemos repensar as práticas  que reproduzem preconceitos, desconstruir 

discursos raciais. O que a criança negra aprende quando recebe imagens e lições 

somente com figuras brancas? Como esta criança poderá representar um personagem, se 

o que ela aprendeu tem outro tom de pele?  A função é retirar desta marginalização e 

periferia, que as crianças negras estão sendo doutrinadas, como cita o artigo: 

As crianças negras e mestiças continuam a crescer sem fazer uma 

reflexão da sua identidade, a partir de uma educação preconceituosa, 

forjada por valores dominantes e treinada, à exaustão, para repetir a 

prática corrente na sociedade, cumprindo assim o seu papel de manter 

as estruturas vigentes.  

[...] As igrejas de tradição protestante evangélica, tanto históricas 

como pentecostais, contribuíram para que a situação de discriminação 

e marginalização dos negros no Brasil fossem por tanto tempo 

perpetuados e temos uma dívida a pagar. Uma das maneiras de 

pagarmos essa dívida é propormos uma educação de afirmação às 

raízes étnicas e culturais afro- -descentes, com o intuito de fazer valer 

o respeito cultural tão fundamental para a construção de uma 

sociedade igualitária, livre e democrática. Somente desta forma 

poderemos propor uma inculturação preocupada com o resgate da 

dignidade do negro brasileiro, criado à imagem e semelhança de Deus 

(ALCÂNTARA; OLIVEIRA-SILVA, 2008, p. 53-54)  

 

 Na última década, diversas editoras, devido a forte presença do movimento 

negro nas igrejas, as revistas têm colocado em capas a figura de crianças negras, mas a 

grande maioria, tem como pasta de visuais, onde se personificam as histórias bíblicas, 

os personagens brancos, com ressalva para as revistas da CPAD (Casa Publicadora das 

Assembleia de Deus), que mudou seu conteúdo imagético desde 2010. 

 Veremos no próximo tópico como a criança se reconhece dentro deste mundo, e 

como as imagens, canções, e lições constroem "muros étnicos", mantém diferenças e 

reforçam a discriminação. Entender que a igreja também é um espaço onde  reproduz a 

sociedade e por a necessidade de desconstrução, para que não se cristalizam esses 

conceitos  

Os preconceitos atuam como filtro de nossa percepção, fortemente 

impregnados de emoções, colorindo nosso olhar, modulando o ouvir, 

modelando o tocar, fazendo com que tenhamos uma percepção 

simplificada e enviesada da realidade (CANDAU, 2003, p.17).  
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 É esse olhar que estaremos analisando e questionando dentro do espaço religioso 

educacional,  e discutir esses espaços  e melhorar a inserção de negros, mulheres e 

pessoas oriundas das comunidades carentes, para viver plenamente o que se ensina. seja 

nas salas, grupos ou no templo. 

1.3. O reconhecimento pelo olhar 

 O espaço denominado Escola Bíblica Dominical (conhecidas como EBD), se 

encontram entre educando e educadores, que reproduz os ensinos pedagógicos que estão 

carregados de práticas discriminatórias, pois repetem os saberes seculares Através de 

imagens, músicas e lições, que trazem as ideologias que propiciam uma educação 

religiosa excludente e embranquecida. Essa ideologia pode ser um conjunto de crenças 

voltados para a ação; desde o meio essencial em que os indivíduos vivenciam suas 

relações com uma estrutura social até as ideias falsas que legitimam um poder 

determinante. (ZIZEK, 1996, p. 9) 

   Ao observar um dos métodos usados para evangelização de crianças. para 

explicar o plano de salvação é o Livro sem palavras, onde temos a 5 cores: dourada, 

preta, vermelha, verde e branca. Os quais significam: dourada - Deus quer que 

moremos com ele nas ruas de ouro; preto - o pecado que nos separam de Deus; 

vermelho- o sangue de Jesus purificou o pecado; verde- conhecendo a Cristo, 

crescemos espiritualmente e branca- estaremos no céu com as veste brancas como 

neve.  

 Este livro foi apresentado num sermão do pastor batista Charles Haddon 

Spurgeon em 1866, que era conhecido príncipe dos pregadores e o último dos puritanos, 

onde ele faz a explicação sobre a folha preta, que na época denominava de folha negra. 

I. Primeiro, CONTEMPLEMOS A FOLHA NEGRA. 

Há algo sobre isso no texto, pois a pessoa que usou essa oração disse: 

―Lava-me”- então, estava negro, e necessitava de limpeza – e a 

negrura era de um tipo peculiar, que necessitava de um milagre para 

ser limpa, de forma que se alguém que tinha estado negro se voltasse 

branco, o fosse de tal maneira que ficasse - Mais branco que a neve. 

Se considerarmos o caso de Davi, quando escreveu esse Salmo, 

veremos que estava muito enegrecido. Tinha cometido o horrível 

pecado de adultério, que é um pecado tão vergonhoso que só podemos 

nos referir a ele contendo a respiração. [...]Assim, Davi tinha uma boa 

razão para implorar ao Senhor ―lava-me, pois de verdade estava 
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negro com uma negrura especial e peculiar. Porem, agora, deixemos 

Davi, e consideremos nossa própria negridão aos olhos de Deus. Será 

que não existe, meu querido amigo, alguma negridão peculiar em 

torno de seu caso como pecador diante de Deus?
1
 

 

 Por que associar a palavra negra como sinônima de pecado? Quando a própria 

Bíblia faz a menção de algum ruim, depressivo como cinza. ( ver Isaías 61.3; Jó 42.6; 1° 

Reis 20.41). O que seria essa negrura peculiar? Um lar enegrecido era considerado uma 

vergonha Percebe- se um discurso de um tom odioso contra os negros e associá-los a 

inferioridade. É o medo já citado do homem branco para o negro, que Fanon cita como: 

"... no inconsciente europeu foi elaborado um crescendo excessivamente negro onde 

estão adormecidas as pulsões mais imorais, os desejos menos confessáveis" (FANON, 

2008, p. 154). A conclusão de um discurso racista que afirmava o embraquecimento. 

 O receber esta informação, mesmo com outras palavras do que o autor deste 

livro, fica evidente que para a criança negra que seu alvo é tornar-se branco de alguma 

forma, pois ser preto é sujo. Lacan(1998) em seu artigo O estágio  do espelho como 

formador do Eu, aborda a questão da formação da criança entre 6 meses a 18 meses e 

como este se enxerga  através do espelho, podemos pegar o conceito do imago que se 

deve "[...] reconhecer, na captação espacial que manifesta o estágio do espelho, o efeito, 

no homem, anterior mesmo a essa dialética [a dialética social], de uma insuficiência 

orgânica de sua realidade natural" (LACAN, 1998, p. 99). 

  Podemos resumir que na fase infantil, o ser humano começa com seu corpo 

através da imagem a formar sua identidade e isso será acompanhado com o exterior a 

sua volta. Nessa tese, como a criança negra ao olhar no espelho e chegar a conclusão 

que a sua cor é ruim, pois significa algo que Deus não gosta, que é o pecado. Ao 

perceber que nenhum dos personagens tem sua cor, essa criança será moldada a querer 

ser branco, estar somente ao lado de branco, porque isso é bom. Vejamos o que 

Spurgeon explicava na folha branca: 

 [...] Oh, negro pecador, se você crê em Jesus, não só será limpo em 

Seu sangue precioso até converter-se em algo toleravelmente limpo, 

mas sim ficará branco, sim, você será: - mais branco que a neve [...] 

No entanto, o pecador, negro por causa do pecado, ao ser lavado sob o 

poder limpador do sangue de Jesus, se volta - mais branco que a neve 

                                                           
1
 O sermão, na íntegra, encontra-se disponível em: <http://www.projetospurgeon.com.br/ 

wp-content/uploads/2012/02/O-Livro-sem-Palavras.pdf> 
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[...]. Porém, não existe temor de que a brancura que Deus dá a um 

pecador algum dia desapareça dele - o vestido da justiça de Cristo que 

é colocado sobre ele, é permanentemente branco [...]. 

 Ou seja, temos a noção que de ao olharmos este discurso, o negro precisa 

automaticamente ser lavado, ficar branco, do contrário será sempre o pobre pecador. 

Outro exemplo é a canção Meu coração era sujo, que antigamente era Meu coração era 

preto, mas devido a forte critica de preconceito o título fora modificado. Podemos ver 

tanto em vídeos ou em didática aplicada em sala que o coração é da cor preta. 

Reforçando a ideia que a cor é inferior, indigna para se viver neste meio, ou seja, o céu 

é para os brancos, sejam de cor ou de alma. A letra abaixo demonstra a concepção do 

Livro sem palavras. 

MEU CORAÇÃO ERA PRETO 

Meu coração era preto (em algumas versões, SUJO) 

Mas Cristo aqui entrou, 

Com seu precioso sangue, 

Tão branco (em algumas versões, alvo) assim tornou 

E diz em sua Palavra, 

Que em ruas de ouro andarei, 

Oh! Dia feliz quando eu cri 

E a vida eterna eu ganhei. 

 São coisas que durante anos são ensinados e cantados que se tornam natural, a 

repetição dos estigmas e preconceitos sem que se pare para repensar tais atitudes. O 

estudo de Lacan se baseia justamente nisso, onde a formação da identidade passa pelo 

meio de como se vê. Os métodos aqui analisado, reforçam um processo de 

embraquecimento, na formação de um ser que é gerado do 0 a 12 anos. É nesta fase que 

todo o conceito de mundo, cultura e sociabilidade são constituídos, é necessário pensar 

no modelo educacional inclusivo e antirracista. 

 Em muitos casos a criança negra não encontra um lugar que respeita suas 

características, principalmente ao cabelo, onde há uma forma de abandonar o estilo 

black para um processo de alisamento ou coque que não deixa aparecer o ondulado dos 

cabelos, para uma adequação de um padrão. Gera em muitos casos um atrito entre 

cultura, chegando a insultos entre crianças brancas e negras, ou afastamento, não 

querendo sentar-se ao lado ou dividir uma tarefa. como já presenciei na igreja da qual 

faço parte no inicio do meu trabalho em 2016. Até que o processo disciplinador se 

acentue e traços europeus são valorizados nestes indivíduo, tais falas como " você está 

ficando educado", "você é uma morena, ou moreno muito bonito" e não usando a 
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palavra negro, que está presente na constituição de nossa sociedade, que porém é 

omitida. 

Numa sociedade como a nossa, na qual predomina uma visão 

negativamente preconceituosa, historicamente construída, a respeito 

do negro e, em contrapartida, identificação positiva do branco, a 

identidade estruturada durante o processo de socialização terá por base 

a precariedade de modelos satisfatórios e a abundância de estereótipos 

negativos sobre os negros. (CAVALLEIRO 2003, p. 19), 

 A partir deste espelhamento que podemos citar a exclusão do negro no teatro 

cristão, pois como nas imagens tudo é branco, como este terá o destaque, o 

protagonismo de interpretar o nascimento de Cristo? representando Jesus? Vemos que 

as imagens não são estáticas, elas possuem uma comunicação forte com seu 

emissor,pois ―permitem alterações, tanto na minha auto-imagem como na minha 

conduta, e este termo deve ser aqui tomado em seu sentido literal, alterações — as ações 

que assumo em função do outro‖ (NOVAES, 1993, p. 109).  

 Não é absurdo em colocar esses personagens de tons mais escuros, pois viviam 

na região da Península Arábica, no calor de deserto, além de que a origem da 

humanidade, segundo as Escrituras, surge na África, em região de maioria negra como 

Etiópia e Sudão. Por que reproduzir um produto de um dominação, sem pensar em 

reescrever, revolucionar, fazendo revisões de estereótipos negativos para o negro? 

(FERNANDES, 1972, p. 196), como também conceitua Neusa Souza: 

escamotear o real, produzir o ilusório, negar a história e transformá-la 

em ‗natureza‘. Instrumento formal da ideologia um mito é um efeito 

social que pode entender-se como resultante da convergência de 

determinações econômico-político-ideológicas e psíquicas. Enquanto 

produto econômico político- ideológico, o mito é um conjunto de 

representações que expressa e oculta uma ordem de produção de bens 

de dominação e doutrinação.(1983. p.  25).   

 E neste produto de dominação, o negro que pretende ascender, em qualquer 

meio, segundo Neusa Souza:" para o psiquismo do negro em ascensão, que vive o 

impasse consciente do racismo, o importante não é saber viver e pensar o que poderia 

vir a dar-lhe prazer, mas o que é desejável pelo branco. (1983, p.7). Porque quanto mais 

claro este se torna, melhor as condições de espaço e oportunidade, é como nós podemos 

visualizar no quadro A Redenção de Cam, de Modesto Brocos de 1895 e como Ianni 
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explica "o simples casamento com indivíduo mais claro já satisfaz o mais escuro. Ter 

descendentes mais claros é motivo de orgulho" (1972, p. 123) 

O racismo institucional é o fracasso das instituições e organizações em 

prover um serviço profissional e adequado às pessoas em virtude de 

sua cor, cultura, origem racial ou étnica. Ele se manifesta em normas, 

práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano do 

trabalho, os quais são resultantes do preconceito racial, uma atitude 

que combina estereótipos racistas, falta de atenção e ignorância. Em 

qualquer caso, o racismo institucional sempre coloca pessoas de 

grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de desvantagem 

no acesso a benefícios gerados pelo Estado e por demais instituições e 

organizações. (CRI, 2006, p.22) 

 Entramos na definição do racismo institucional, no qual é uma ação que 

prejudica um grupo e que neste caso, os negros que são excluídos de certos espaços, por 

não haver característica ou padrão. Segundo Fredrickson, o racismo na atualidade ― 

[...]tende a perder o significado original [de doutrina] e se tornar um sinônimo de 

padrões de ação que servem para criar ou preservar relações desiguais entre grupos 

raciais‖(1999, p.71). 

 E vemos isso quando, nas imagens e visualizações manter os estereótipos 

europeus em seus ensinos, quando ao pensar em organizar uma peça teatral, se busque 

uma criança branca para o principal, as crianças louras para anjos e negar isso a outras 

crianças em prol de um imaginário constituído. Como já mencionado, não quero 

categoricamente afirmar que  as igrejas que no seu ideal sejam racistas, mas esses 

hábitos mesmo repetidos de forma automática e inconscientemente, estes precisam ser 

questionado e passíveis de análises. 

 Para reverter isso, devemos pensar numa educação anti racial, ou seja que não 

haja discriminação nas práticas pedagógicas e assim minimizar os conflitos dentro das 

salas de ensino. É necessário romper o silenciamento dos docentes que não querem sair 

da zona de conforto e aprender mais sobre os conhecimentos da cultura africana, para 

valorização do étnico-racial. Isso é necessário para romper com a visão de 

evangelização do século XIX, onde o negro precisava ser moldado e não incorporado ao 

corpo da igreja, onde o principio era  na ―conversão e salvação dos escravos e não na 

sua emancipação e igualdade em relação aos brancos‖ (BARBOSA, 2002, p. 85). 
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 Por isso, é necessário compreender a educação anti racista, para que possamos 

de fato mudar os horizontes e dar visibilidade ao um grupo que foi historicamente 

segregado e omitido sobre o discurso de não haver preconceito. Falar de discriminação 

no ambiente escolar não é realizar um discurso de lamentação (CAVALLEIRO, 2001, 

p,7). Esse tipo de educação visa tira o medo e superar uma história racial, é importante 

abordar a diversidade, principalmente no meio religioso. 

 No seu artigo Nilma Gomes, explica que mesmo o país superar as ideologias 

eugenista, da democracia racial, esse conceitos ainda estão presentes no cotidiano 

pedagógico, que confirmam o preconceito. No seu parecer, o Brasil ainda possui 

desprezo e negação a tudo que refere a herança ancestral africano (2001, p. 88). A 

negação aumenta no meio protestante devido a associação das religiões de matriz 

africana e como são opostas, negam todo esse passado. 

 Na parte final deste artigo, a autora lança um debate que também deve ser 

pensado e questionado no meio religioso, quando a mesma lança questões como o 

espaço da cultura africana no espaço escolar? Por que a visão que é apresentada sobre 

africanos ou negros são da violência? (p.95).São atitudes que reforçam olhar para as 

pessoas negras de forma pejorativa, com medo. Ao olharmos para a religião cristã não é 

diferente, quando questiona em época entra a cultura negra na educação cristã? 

Respondo, não há, pois sob a tese que todos são iguais não é necessário evidenciar, 

quando observamos a figuras africanas, principalmente nas campanhas para 

missionários, o que vemos são visões miseráveis pela fome, ou grupos radicais que 

assassinam cristãos em seus territórios. 

 Por estas questões que este trabalho é escrito, para que possamos evidenciar a 

cultura africana dentro da religião, que será melhor explicado em outro capitulo. Assim 

como Nilma, é preciso tornar esse espaço de aprendizagem mais democrático, retirar o 

negativo das pessoas negras. Repensar esses currículos dentro do planejamento, mesmo 

sendo um espaço onde não há obrigatoriedade do ensino afro-brasileiro ou de cultura 

africana. Tem que haver a sensibilidade de inserção dos indivíduos no espaço, pequenas 

ações já causaram efeitos, seja um vídeo, peça teatral ou imagem que contribua para 

valorização de uma raça que tem grande pertencimento na historiografia bíblica. Os 

professores precisam ser menos leigos nesse contexto e colocar para seus alunos a 

importância deste continente na Bíblia. 
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 Segundo Silva a ―formação de educadores/as para o combate ao racismo é mais 

uma tarefa essencial‖(2001, p.70), portanto o educador preparado com todo o 

embasamento teórico e prático favorece um currículo a ponto de oferecer um processo 

de ensino aprendizagem que estabelecerá a intenção de ensinar a criança a ―entender‖ 

para não reproduzir condições de segregação e racismo no seu cotidiano. 

 O ponto passa em estar preparado e embasado, quando  a maioria dos 

professores que entram na escolas bíblicas não são da área de educação, grande parte 

senhoras que tem o domínio técnico e eclesiástico, mas não o pedagógico  e contamos 

com o voluntarismo, pois não só todos que querem cuidar de crianças. A missão citada, 

deve ficar com os líderes de departamentos, que nos últimos anos, são pessoas com 

currículo na área educacional, para poder trazer estes conceitos e repensar as atitudes 

discriminatórias e sim potencializar as características de cada etnia.  

 Quando abordamos a questão do negro é preciso colocar esta criança dentro do 

seu próprio contexto, mostrando sua história construindo uma identidade social, sendo 

assim nós como educadores precisamos conhecer, experimentar e repensar a pedagogia 

para que de fato haja uma educação igualitária e democrática. Expor e se aproximar do 

conhecimento sobre os africano é sem dúvida um avanço para a educação religiosa, não 

apenas no sentido de construir uma visão bíblica mais elaborada como também para a 

própria cidadania, para de fato reduzir a exclusão e discriminação da sociedade negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estudos da iconografia nas lições infantis protestantes. 

 Neste capítulo será realizado toda a compreensão do material pedagógico 

utilizado na maioria das igrejas protestantes, sobre o aspecto da edição, edição gráfica, 

design e juntamente com que produz, comercializa e consome estes produtos. Também 
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seráo relacionado os últimos vinte anos e como o processo passou desde a criação e 

aplicação da Lei 10639/03, discutindo ainda se esta lei impactou ou não na produção 

destes materiais. 

 Toda imagem traz consigo uma mensagem de forma sociológica que define 

formas e atitudes  de um grupo e tenta relacionar com o comportamento destes grupos e 

sociedades. Por isso, a preocupação de ao colocarmos uma imagem, que mensagem ela 

trará e que atitudes e conceitos a mesma será reproduzida. Sobre estes aspectos que 

serão feitas as análises das visualizações e capas das revistas, dentro dos procedimentos 

fotográfico: Níveis de produção, escolha, processamento técnico, enquadramento e 

diagramação. 

 A base é do livro de Roland Barthes, O óbvio e o obtuso que faz um estudo 

critico sobre a imagem e suas diferentes vertentes. Quanto ao estilo de reprodução, o 

autor classifica como a mensagem conotada, ou seja, é o que a sociedade compreende 

dentro de um certo pensamento, que remete a uma "cultura", o qual a sociedade recebe a 

imagem (1990, p. 13). 

 Esta imagem conotada é constituída de conceitos e estereótipos,discurso, sendo 

estes signos que são decodificado na compreensão universal pelo público que a 

consome. Sendo esta mensagem com muita expressão e conteúdo, significado e 

significantes que obriga uma verdadeira decifração (pp.14-15). As imagens que aqui 

serão analisada, mostraram a relação do significado e o significante, de como é 

colocado na fotografia, sentimentos e valores "cristalizados" que a sociedade elabora. 

Para Barthes, a significação, é, em suma,  o movimento dialético que resolve a 

contradição entre o homem cultural do homem natural (p.21) 

 Sobre esta cultura que desde o inicio venho apresentando que, comprovando nas 

imagens que a décadas vem mostrando esta diferença racial que está consciente ou 

inconscientemente daqueles educadores e pedagogos que assumiram as revistas nos 

período que vai dos anos 2000 a atualidade, sendo aqui discutindo as transformações 

continuidade dentro deste segmento. 

 

 

2.1 Produtores dos materiais  

 Aqui será mencionado as principais editoras e seus respectivos públicos alvos, 

compreender como cada revista se estrutura e comercializa seus produtos. É necessário 
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este conhecimento para melhor compreensão das análises das imagens e para melhor 

identificação de cada linha editorial aborda os assuntos. Seguiremos a estudar as 

editoras: 

- Casa Publicadora das Assembleias de Deus: CPAD 

 Esta revista é de fácil acesso, podendo ser adquirida em qualquer livraria 

especializada. como público -alvo as igrejas pentecostais e é conhecida pelo seu 

conteúdo que a faz referência no assunto, sendo também usado por outras 

denominações, como por exemplo, a igreja Batista. Foi fundada em 1940. 

 Quem define a equipe que trabalha na revista são o presidente do Conselho 

Administrativo que é nomeado pelo presidente da Convenção Geral. No período 

analisado (2003 a 2018) houve mudanças no setor de Educação Cristã, Design Gráfico e 

Arte e Design. Veremos mais adiante, as transformações desta mudança. 

- Editora Betel  

 Editora que publica lições desde 1991,é dirigida pelo bispo da Igreja Assembleia 

de Deus Ministério de Madureira, esta editora atende todas as congregações deste 

ministério, também é usada em outras denominações como as igrejas de Nova Vida, 

devido a fácil compreensão e forma didática. 

 Ela é formada por uma diretoria executiva e quem define a edição da revista é o 

Departamento de Educação Cristã, onde há a divisão entre a organizadora e copidesque, 

orientação pedagógica. ilustrações e edição virtual. A organizadora continua a frente 

deste trabalho há mais de dez anos, 

- Editora Cultura Cristã 

 Fundada em 1948, esta editora tem seu alvo especifico, são as igrejas 

Presbiteriana, e até onde pude pesquisar não é utilizada em outras denominações. Possui 

o mesmo critério das outras editoras, com o lançamento de revista trimestrais. 

 Não possui um departamento especifico para a publicação. A revista tem um 

autor ou autora que escreve as lições, que passa por revisão, capa, ilustrações, arte-final 

e formatação e a revista é lançada. 

 

 

 

- Editora Central Gospel 

 Fundada em 1999, pertence ao pastor Silas Malafaia e sua rede a Assembleia de 

Deus Vitória em Cristo, é a única das editoras que possuem propaganda na televisão, 
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devido ao programa de seu fundador. A revista também está em grande redes de lojas e 

livrarias, não evangélica. 

 Esta revista também é usada somente nas igreja sob a cobertura do pastor Silas 

Malafaia, podendo ser usado em outras igrejas, porém, não encontrei outras igrejas que 

usasse este material, que bem elaborado e com bom conteúdo. 

 

- CBB/ Editora Convicção. 

' Essa editora trabalha com a Convenção Batista Brasileira, seus materiais tem 

sido utilizado por grande parte das igrejas batistas. Vem atualizando seus conteúdos e 

veio substituir a JUERP, que fabrica o material dos batistas 

 A revista conta para a produção editorial uma empresa de publicidade que é da 

própria organização batista.Tem feito um trabalho visual bem elaborado e quanto o 

conteúdo tem sido muito forte em sua didática, acompanhando a dinâmica da pedagogia 

convencional. 

 O intuito é mostrar que os materiais evangélicos são muito organizados, com 

uma estrutura  de grandes empresas, com profissionais gabaritados para desempenhar 

tais funções. e para ilustrar que não leigos comandando a direção educacional dessas 

denominações.  Por isso, podemos analisar e debater a ações, pois os mesmos 

receberam uma formação profissional e que cabe a cada um uma atualização, para o 

melhor desenvolvimento da educação. 
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2.2. A análise das imagens  

 A análise será feita nas revistas de 0 a12 anos, sendo este o segmento infanto-

juvenil, quando os conceitos serão formados e trabalhados ao longo da vida. 

Figura 1. 

 

 

Fonte: < https://editorabetel.com.br/> acesso em 16 de maio de 2018. 
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 Esta revista é da editora Betel, do segundo trimestre de 2013, que aborda o conto 

de Moisés diante do Faraó, temos na imagem o público alvo (6 a 8 anos). Diante dos 

conceitos de Barthes analisaremos sobre três aspectos: mensagem linguistica, uma 

mensagem icônica codificada e a mensagem icônica não codificada. (1990, p.30) 

 A mensagem linguística é polissêmica, e subjacente aos seus significantes, tendo 

um ampla opção de sentidos. "cadeia flutuante" de significados são fixados pela 

sociedade, de modo a combater o terror de certos signos (p.32), Esta mensagem tem 

sobre a imagem duas funções: a fixação, com a função ideologia e a relais onde a 

imagem tem uma relação de complementaridade. 

  Na imagem, observamos uma que a mensagem da fixação é mostrada na cena, 

pois vemos Moisés e Faraó em seu palácio na negociação da libertação dos israelitas, 

vemos que ambos  têm a pele clara e o serviçal é negro. Podemos aqui contextualizar, 

que a mensagem é seletiva, porque não colocar as figuras principais negras, o que era 

possível, principalmente em relação ao soberano? Analisamos que este personagem 

negro tem todo estereótipo branco: seus traços são finos, ele usa peruca, comum naquele 

tempo, roupas claras, contrastando com o tom de sua pele e sua expressão dá entender 

de que não concorda com Moisés e apóia ao seu senhor. 

 Na reprodução desta cena em sala ou no teatro, qual será a participação da 

criança negra? A fixação desta mensagem  icônica, é controlada pelo criador, que 

reproduz conceitos moral e ideológicos de uma sociedade. A concepção de serviço 

ligados a pessoas negra está presente no consciente nacional e isso facilmente 

reproduzido. Vemos na imagem, nenhuma valorização da imagem do negro, nem 

cabelo, nariz e nem uma participação que valorize a quem olha.  

 Com o título: sabedoria para viver bem, mostra a função de Moisés ali no Egito, 

era libertar seu povo, por isso, ele é considerado um libertador. Quando na imagem, a 

figura do empregado com o semblante de questionamento, quer passar a ideia de que 

seria um absurdo o que Moisés propunha e concorda com o Faraó pensava, explicitando 

que não compreendia esta sabedoria dada por Deus..A concepção da relação branda 

entre senhor e escravo e que mantinham laços de parceria, fica evidente nesta figura. 
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Figura 2. 

 

 

 

 Fonte: < https://editorabetel.com.br/> acesso em 16 de maio de 2018 

 



36 
 

36 
 

 Mais uma edição da editora Betel, no ano de 2014, quando a mesma vai abordar 

o estudo do livro de Êxodo, livro que traz a história de Moisés do seu nascimento a sua 

chegada no deserto rumo a Terra Prometida. Os ilustradores definiram como marca esta 

ação em que Moisés mata um egípcio para defender um israelita. 

 Dos signos mostrado na imagem, podemos aqui destacar, que a criança 

perceberá que é o Egito devido as pirâmides e toda estória  que será contada dentro do 

livro. Entre elas, mais uma vez vemos o senso comum presente na iconografia, quando 

que o escravo é da cor negra. Agora, ele aparece com toda característica da população 

negra: cabelo crespo, nariz e analisamos também seu aspecto, o qual está seminu e 

colocado numa posição de inferioridade. sendo resgatado por um branco, o ideal da 

redenção que no século 19, esteve presente no poema do  Fardo do Homem Branco de 

Kipling,  é como denomina Peirce: 

"Um signo ou representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou 

modo, representa algo para alguém . Dirige-se a alguém, isto é, cria, 

na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais 

desenvolvido. Ao signo assim criado denomino interpretante do 

primeiro signo. O signo representa alguma coisa, seu objeto. 

Representa esse objeto não em todos os seus aspectos, mas com 

referência a um tipo de ideia que eu, por vezes, denominei 

fundamento do representamen" (1990, p. 46). 

 A escravidão para muitos está associada aos povos africanos, sem perceber que 

escravo, têm diversos significados e ocorreu com diversos povos, mas esta ideologia é 

presente na consciência imaginária da população. Para Bense, "entre o mundo e a 

consciência intervêm sempre os signos como meios. [...] Este deve ser visto, como um 

sistema de signos, entendido como um sistema conscientizado de sinais  que partem do 

mundo" (1971, p, 28). 

 Por esta razão devemos afirmar a questão da identidade negra, pois ela é sempre 

colocada em uma relação de submissão e inferioridade. Pois que quer ser sempre o 

escravo, o inferior? é preciso conhecer para não manipular o conceito histórico. 

 "A definição de si (autodefinição) e a definição dos outros (identidade 

atribuída) têm funções conhecidas: a defesa da unidade do grupo, a 

proteção do território contra inimigos externos, as manipulações 

ideológicas por interesses econômicos, políticos, psicológicos, etc". 

(MUNANGA, 1994, p. 178). 
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Figura 3. 

 

 

 

Fonte: <http://editoracristaevangelica.com.br/material-por-faixa-etaria/4-a-6-anos.html> 

acesso em 02 de julho de 2018. 
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 Esta capa é da editora Cristã Evangélica, uma editora pertencente a igreja que 

possui o mesmo nome e que tem como doutrina o modelo congregacional, o qual não 

possui uma liderança, ao qual a membresia que administra a ordem de culto, seguindo 

uma forma autônoma e independente. Essa modelo chegou ao país em 1942. 

 A ilustração é para uma classe de 03 a 05 anos, chamado de pré-primário.Na 

imagem percebemos a figura de Jesus rodeada de crianças, para qual ele estava 

contando histórias e passando conhecimento. Ao olharmos e vermos que quem está no 

campo da atenção do ensinamento de Jesus são as três crianças que está  à sua frente, e 

deparamos com uma criança negra nas costas de Jesus, logo, fora de atenção. Outro 

detalhe é que esta mesma criança negra, não aparece por inteiro, sendo quase invisível.  

 Pode-se achar, que nesta idade o qual a revista abrange, não a percepção da 

exclusão e não será por isso que gerará um conflito, mas é dever analisar que as práticas 

discriminatórias, reforçam a prática do racismo dentro do cotidiano escolar, e mantêm a 

figura da criança negra dentro de uma visão excludente. 

Na verdade, quando se estuda o branqueamento constata-se que foi 

um processo inventado e mantido pela elite branca brasileira, embora 

apontado por essa mesma elite como um problema do negro brasileiro. 

Considerando (ou quiçá inventando) seu grupo como padrão de 

referência de toda uma espécie, a elite fez uma apropriação simbólica 

crucial que vem fortalecendo a auto-estima e o autoconceito do grupo 

branco em detrimento dos demais, e essa apropriação acaba 

legitimando sua supremacia econômica, política e social. O outro lado 

dessa moeda é o investimento na construção de um imaginário 

extremamente negativo sobre o negro, que solapa sua identidade 

racial, danifica sua auto-estima, culpa-o pela discriminação que sofre 

e, por fim, justifica as desigualdades raciais. (BENTO, 2002, p. 25): 

 Veja, que o processo de exclusão inicia-se cedo, numa fase que o sujeito está 

sendo construído, percebemos as distorções em imagética do eu. Como Lacan 

conceitua: 

[...] e que fabrica para o sujeito, apanhado no engodo da identificá-lo 

espacial, as fantasias que se sucedem desde uma imagem despedaçada 

do corpo [...]e para a armadura enfim assumida de uma identidade 

alienante, que marcam com sua estrutura rígida todo seu 

desenvolvimento mental. (1998, p. 100) 
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Figura 4. 

 

 
 

 

Fonte: < https://editoraculturacrista.com.br/loja/categoria/02-03-anos-primeiros-passos> 

acesso em 17 de maio de 2018. 
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 A ilustração anterior é da Editora Cultura Cristã, que pertence a igreja 

Presbiteriana, da série Primeiros Passos, que abrange as crianças de 02 a 03 anos, 

segundo mesmo site informa. Sendo está uma classe, em que o conteúdo escrito não 

existe, o material que foi usado no segundo trimestre de 2017, possuía 24 painéis 

coloridos. 

 Ao analisar o título da revista trimestral, o que em foca que é que faz parte do 

amor divino, o titulo traz em " Sou do papai do céu", ao observamos a imagem, não 

vemos uma representação negra, seja na imagem principal - Jesus, ou nas crianças que o 

cercam. Será que crianças negras não são de Jesus? Por que elas não aparecem? Assim 

como nas escolas, o ensino religioso também reproduz a ideologia do branqueamento. 

 Elaine Cavalleiro, mostra em seu trabalho que crianças de 04 a 06, já 

reproduzem a questão do preconceito e que crianças negra possuem uma visão negativa 

de sua cor. E que por sua vez as crianças brancas revelam sentimento de superioridade, 

assumindo, em diversas situações, atitudes preconceituosas e discriminatórias, xingando 

e ofendendo as crianças negras, atribuindo caráter negativo a cor da sua pele. (2003. p. 

10) 

 São estes tipos de ações que permeiam o espaço cristão, a tomada de consciência 

de que isso levará mais adiante, em uma peça teatral somente crianças brancas, e que 

sempre associam aos papéis de escravos, ladrão, serviçal a crianças negras, que mais 

tarde os papéis são de dependente químico, prostitutas, moradores de rua, trazendo a 

visão racista que a sociedade vivencia no cotidiano. É necessário que os pedagogos 

cristãos, rompem com este silenciamento e trabalhe com a inclusão e aborda a 

diversidade, para que comportamentos abordados por Cavalleiro, não se repita em sala 

de aula. 
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Figura 5. 

 

 

Fonte:<https://www.editoraculturacrista.com.br/loja/livro/firmando-os-passos-

principios-e-valores-aluno-1-trim-2017> acesso em 17 de maio de 2018. 
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 Mais uma capa da mesma editora da ilustração anterior, esta abrange a classe de 

04 a 06 anos, distribuída para o primeiro trimestre do ano passado, é possível analisar 

como a mensagem e os objetos que compõem a capa desta revista. Pois esses objetos 

possuem excelentes elementos de significação. 

 Com o nome de Firmando os passos, mostra que a instituição entende que é 

nesta fase que a criança vai consolidando o aprendizado, que antes era só visual e que 

ele começa a desenvolver opiniões sobre alguns assuntos. A revista traz o tema 

Princípios e Valores, com intuito de ensinar a este grupo como viver em sociedade, o 

que a sociedade denomina como um bom exemplo. através do conjunto de seus 

"sentimentos e crenças" (BARTHES, 1990, p.24) 

 Ao mostrar diversos comportamentos, tais como, ajudar aos idosos, cuidar do 

próximo, compartilhar as coisas, é visível que todo o tema ser exemplificado para que as 

crianças possam em seu cotidiano exercer tais funções. Mas o que pode ser visto é mais 

um exemplo de branquitude, quando somente crianças brancas praticam essas ações e a 

única criança negra aparece de costas na brincadeira de roda. O que expõe a criança 

negra a exclusão moral. Pelos processos psicossociais de exclusão moral, os que estão 

fora do nosso universo moral são julgados com mais dureza e suas falhas justificam o 

utilitarismo, a exploração, o descaso, a desumanidade com que são tratados.(BENTO, 

2002, p. 31) 

 Quando não é colocado nenhuma imagem de crianças negras demonstrando 

ações de princípios e valores, é uma mensagem indireta que pessoas negra não agem 

dentro deste dois pilares que a revista irá tratar. É uma autopreservação de que os 

brancos são padrão dentro de uma sociedade e reafirma as desigualdades raciais 

presentes no Brasil. Como já mencionado, a estrutura é sempre de tornar o negro cada 

vez mais branco.   
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Figura 6. 

    

Fonte:<https://www.editoraculturacrista.com.br/loja/livro/1-trim-2018-primeiros-

passos-vou-a-igreja-professor> acesso em 02 de julho de 2018 

 

 

Fonte: site da CPAD.  acesso em 02 de julho de 2018 
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 Nesta apresentação, as figuras mostram justamente a ideia de padronização que 

evidencia a presença branca. A ideologia da família cristã, que ao longo do tempo 

sempre é mostrada da mesma forma. As revistas são de 2018 e 2014 respectivamente  

sendo a primeira da igreja Presbiteriana e a segunda usada na igreja da Assembleia de 

Deus. 

 Bento analisa esta questão, quando a mesma menciona que para mostrar um 

padrão de família, há um pesado investimento na colocação desse grupo como grupo de 

referência da condição humana, para que este sempre seja branco. Indo além, quando 

que este comportamento pode ser uma aversão ao diferente, e por isso, constitui seu 

grupo como padrão. (2002, p. 32); 

 Esta postura dar entender que a família negra não possui característica para ser 

modelo de uma sociedade,  é o que Florestan Fernandes diz sobre as famílias negras em 

seu livro A integração do negro à sociedade de classes, que na visão dele estas famílias 

sofriam um estado de "desorganização sociopática" em relação ao processo educacional 

na pós abolição. A concepção se perpetua, pois muitos crêem que a maioria dos negros, 

vivem em lares onde só a figura materna e que o pai é ausente, dando a entender que 

este processo é raro nas famílias brancas. Até o presente momento são raras as 

ilustrações sobre o contexto familiar, trazendo a presença negra. 

 Sob este contexto, percebermos  o quanto para uma criança negra é difícil se 

enxergar dentro de um cenário que propicia a valorização de uma raça e anula a sua, 

pois dentro do processo educacional, ela não ver exemplos de sua cor para que esta 

possa se projetar no futuro. Um país que tem uma grande população afro descendente é 

desconsiderado em manter uma visão eurocêntrica, causando um impacto negativo 

dentro de uma sala de aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

45 
 

Figura 7. 

 

 

 

Fonte: Blog da Tia Alê. Acesso em 19 de julho de 2018 
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 A imagem é uma das páginas de visuais, usada como auxílio pedagógico para a 

ilustração das históricas. Aqui podemos ver um material da editora Betel, não consegui 

identificar o ano. Esta imagem mostra a infância de Jesus. 

 Percebemos mais atitude de branqueamento, seja desta editora ou outra o padrão 

estético é o mesmo, é sempre reforçar as características europeias, não colocando um 

padrão que nesta região onde passa as histórias. Nessas condições, os significados da 

branquitude têm camadas complexas e variam localmente e entre os locais; além disso, 

seus significados podem parecer simultaneamente maleáveis e inflexíveis. 

(FRANKENBERG, 2004. p. 312). 

 O ensino religioso, passa e mantêm a estrutura eurocêntrica, seja em seu 

conteúdo imagético, quanto a manutenção de símbolos que reproduzem a visão 

sistêmica do privilégio branco cristão ocidental e não a valorização de outras culturas. 

Quando não há um debate, ou até mesmo uma reversão, a superioridade branca 

prevalece no cenário e o racismo não é abordado e assim sendo oculto, o que denomina 

um preconceito indireto. Aponta Munanga: 

"é possível que a escola tenha maior poder de saturação ideológica, 

por ter uma atuação sistemática, durante anos a fio, sobre os que nela 

permanecem. O processo de seletividade dos segmentos sem 

prevalência histórica na nossa sociedade, são alguns dos mecanismos 

produzidos para manter a ideologia dominante.O produto final de todo 

esse processo está configurado no currículo eurocêntrico vigente nas 

escolas brasileiras, em todos os níveis de ensino." (MUNANGA, 

1996, p. 141). 

  É preciso através de estudo qual é o impacto ao longo prazo desta branquitude 

exerce sobre outras identidades raciais, e o quanto o doutrinamento religioso consegue 

fazer com que isso não se evidencie ou seja questionado, permanecendo o status quo e 

com isso a questão de ser tornar branco seja uma solução para que este individuo seja 

aceito pelos demais. 
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Figura 8. 

 

Fonte: Portal Sementinha Kids, Acesso em 01 de maio de 2018. 
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 O portal citado, reunia diversos materiais para serem usado nas igrejas e este é 

para um quadrimestre de 2012, onde o tema seria falar sobre a importância da Bíblia e 

sua ação pelo mundo. O subtítulo " Uma Bíblia assombrosa" e a história e a figura 

demonstra muito sobre a visão colonial que sob égide da evangelizar, e catequizar é 

preciso modificar as culturas existentes. 

 O texto menciona a participação dos missionários ingleses em Madagascar, onde 

o idioma falado é o malgaxe, e assim é chamada a família ilustrada, sendo este vivendo 

numa região onde o cristianismo era perseguido e a rainha buscava queimar as Bíblias. 

Neste processo que ocorreu no século 19, muitos europeus estavam  entusiasmado de 

levar Cristo a todos os lugares e apresentar às  comunidades, um novo estilo de vida. 

Mas o que se viu, foram alguns deles espiões que ajudaram a dizimar diversas 

populações. Explica Fanon : "Em primeiro lugar, afirma-se a existência de grupos 

humanos sem cultura; depois a existência de culturas hierarquizadas; por fim a 

relatividade cultural." (1980, p. 35) 

 Essa hierarquia se dá na valorização da ação dos ingleses naquele território, pois 

suas atitudes os livrou de uma rainha má. É perceptível que há uma rejeição em alguns 

países africanos pelas religiões cristãs, porém há grandes igrejas cristãs na África, como 

na Nigéria, que possui 3 das 5 maiores igrejas protestante do mundo. O que ainda é 

visível, é a continuação do fardo do homem branco. A ilustração mostra um estereótipo 

que também surgiu no século 19.  

 A ideia do black face, onde pode-se notar um círculo acima dos lábios para 

mostrar que os negros possuem lábios muito grossos e grande. Esta fisionomia foi 

criada para escárnio dos negros em teatros e mesmo assim, ainda é reproduzido como 

parte da educação. Maria Clementina Pereira Cunha afirma que "os estigmas de 

degeneração física que apresenta são os comuns à sua raça: lábios grossos, nariz 

esborrachado, seios enormes e pés chatos" (1988, p. 124). O grupo social. subjugado é 

prejudicado, segundo um método polidimensional e que o racismo é tomado  como uma 

técnica publicitária (FANON, 1980, pp. 38-41). 
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Figura 9. 

 

 

Fonte: site Editora Cristã Evangélica. Acesso em 14 de janeiro de 2018. 
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 Esta capa pertence a revista lançada nos últimos dois anos pela editora e engloba 

a classe dos juniores, que vai de 09 a 11 anos. A editora lança suas literaturas em 

triênio, pois desde 2016, a série de revistas são as mesmas. Nesta vemos, a ilustração 

mostrando Adão e Eva no jardim do Éden e o sepulcro de Cristo, relativizando a 

questão da solução divina para o mundo. 

 Mais um caso de branquitude é mostrado nesta ilustração, pois novamente o 

estético branco aparece, suprimindo a função histórico geográfico. Como mencionado, a 

localização do Jardim do Éden, fica hoje nas áreas do Egito, Sudão e Etiópia, e vemos 

que todas as editoras colocam como a origem da Humanidade sendo branca, e quando é 

bem possível que pela geografia, sejam negros ou de tom mais escura da pele. É 

importante a necessidade de pertencimento pelas figuras negras, para quem é ensinado, 

seja, igualitário e crie referências sobre a identidade negra.  

 [...] no convívio com estereótipos negativos, as crianças aprendem a 

internalizar sentidos positivos ou negativos sobre si mesmas, e a 

professora é uma das principais pessoas que vai lhes possibilitar 

―informações‖ sobre como e o quê elas são, a partir do fornecimento 

dos principais dados sobre seu desenvolvimento, suas capacidades e 

habilidades (SILVA, 2002, p. 138) 

 Faz-se necessário para os professores das EBD, conhecer também a lei e assim 

iniciar um processo educacional pautado na igualdade e representatividade, é passar 

pelas editoras que há um contingente populacional negro nas igrejas e que este precisam 

ser trabalhados em seus aspectos, e evidenciar suas características para que a 

valorização das identidades ocorra. É trabalhar com todo o recurso que há, para 

desenvolver um aprendizado melhor dos conteúdos e superar as práticas 

discriminatórias do cotidiano. 
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3. Propostas pedagógicas e materiais antirraciais. 

 De acordo com Paulo Freire, ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a 

qualquer forma de discriminação (2004, p. 35). Dentro da educação libertadora, este 

ensino deve problematizar, contrariar, perguntar, para que a educação antirracista 

ocorra, esta educação, acima de tudo, tem como finalidade valorizar a igualdade e a 

diferença e não estimar uma identidade em detrimento de outra. 

 A Escola Bíblica Dominical tem por seu objetivo como espaço educacional, uma 

visão justa e igualitária. deve priorizar a autoestima e não repetir práticas 

discriminatórias. Pois, muitos chegam na igreja com conceitos que aprendeu ao longo 

da vida e o racismo se inclui nisso, por isso é essencial que repensemos a educação 

cristã pautado no que diz a lei de 2003. É desafio educacional. 

 Algumas editoras têm nos últimos anos, a mostrar passos em direção para essa 

educação, esse fenômeno pode-se devido aos movimentos negros protestantes, presentes 

em algumas igrejas e nas editoras ou a compreensão de há uma ausência das figuras 

negras e para se politicamente correto é visto. O que temos é que em parte este silêncio 

vem sendo rompido. Como bem aborda  Nascimento: 

[...] É o contraponto de um fenômeno que caracteriza de forma 

singular o racismo brasileiro: o recalque do silêncio. Contudo, 

verifica-se que tal noção representa não apenas um equívoco como um 

dos pilares que sustentaram a dominação, pois o silêncio configura 

uma das formas mais eficazes de operação do próprio racismo no 

Brasil. (NASCIMENTO, 2003, p. 23). 

 A proposta será apresentada em duas fases; uma delas foi executada e a outra 

está sendo elaborada, para que conceitos em relação a África e para superação de 

práticas discriminatórias e assim trazer mais igualdade de participação dentro segmento. 

] 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

52 
 

3.1. Conhecendo a África pela Bíblia. 

 A primeira proposta pedagógica apresentada, é dar aos alunos nas Escola Bíblica 

Dominical, uma visão sobre o continente africano diferente do que ele ver na televisão, 

ensino na escola e na própria religião que projeta um continente miserável e que precisa 

de Deus. Essa proposta é adequada para a classe de 09 a 12 anos, pois eles tem o melhor 

compreensão de mundo e visão, além de externar suas opiniões sobre os assuntos. O 

nome da exposição é: África, o berço da Bíblia. 

 Neste trabalho, foi desenvolvido com o levantamento de eles conheciam de 

África, que países eles conheciam, e a partir dali, mostra os países das histórias que eles 

aprenderam durante o semestre. Durante este período, eles aprenderam sobre o Egito, e 

com isso, nós desenvolvemos todas as passagens que se passavam no Egito, e 

posteriormente fui ensinando sobre outros lugares na África onde outras histórias eram 

narradas como Etiópia e Sudão, para que eles pudessem se familiarizar, já que a maioria 

está no Ensino Fundamental II, onde a presença da Geografia se faz e eles já ainda que 

pouco, conseguem mensurar a questão do mundo. 

 Numa aula específica, fui perguntando por que não havia personagens negros 

nas lições e que quando eles imaginavam um personagem  bíblico e a maioria deu 

características brancas ao personagem citado por mim. Com isso, perguntava, porque 

não tinha não imaginavam esses personagens negros, e assim fomos redesenhando estes 

de acordo com a localização das histórias. 

 O trabalho foi realizado em cartolinas, dividido em Egito, com toda sua 

importância dentro da Bíblia e seu significado para o contexto religioso, foi recortada 

figuras de Faraós, pirâmides e a bandeira nacional, para melhor visualização de quem 

viu a exposição. Na parte escrita, foi mencionada as principais histórias passada no 

local, então foram citados: Moisés (livro de Êxodo), José, o governador do Egito 

(Gênesis do cap. 37 ao 50) e a passagem que cita Jesus, ainda criança, que permaneceu 

neste território, fugindo de um perseguição real. (Livro de Mateus 2.13-23) 

 A segunda com a Etiópia e o Sudão, mostrando que a origem do ser humano, na 

tradição bíblica teve origem neste atuais países. Segundo a menção dos rios citados no 

livro de Gênesis, no capítulo 2,são os rios que banhos esses Estados. Na parte da 

Etiópia, citamos o reino de Sabá, que pertencia ao Império Cuxe, aparece na Bíblia, na 

presença de uma rainha - podemos dizer uma Candace, que foi conhecer a sabedoria do 

rei judeu, Salomão e que ao se casarem, gerou uma dinastia nesta região. (2° livro de 

Crônicas, capítulo 9) 
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 Na parte escrita todas essas histórias, no centro o casal Adão e Eva pintados na 

cor escura e ao lado a informação da localização do Jardim e com uma pergunta, por 

que eles não são representados como negros? Isso é uma forma de levar os leitores 

pensar na questão e debater essa prática discriminatória. Outra figura que aparece é de 

outra passagem, onde um dos discípulos, Filipe, é levado a Etiópia, para explicar a um 

eunuco, a leitura das Escrituras que estava lendo.  

 Algumas fotos foram tiradas por mim, para que possam observar a construção 

desta atividade pedagógica, como não conseguir a autorização de todos os responsáveis, 

porque muitos deles vão à igreja sozinhos e não temos o acesso aos pais. 
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 A segunda atividade será nominada de Casa de acolhimento, um espaço onde 

este junior, possa ser ter prazer no espaço em que frequenta. A turma o qual eu leciono é 

majoritariamente feminina, negra e moradores da comunidade. A ideia é juntar todos 

esses aspectos e tornarem estes visíveis.  

 Atividade terá etapas como: uma peça teatral escrita por eles, mostrando como 

seria o Evangelho na visão deles, isso tem impacto direto, pois eles irão nos mostrar o 

que eles compreenderam do que foi ensinado durante o ano. A próxima será reescrever 

histórias bíblicas e colocar essas crianças negras em papeis de destaque, para que as 

práticas discriminatórias sejam findadas e que as pessoas tenham um novo olhar a 

história bíblicas. 

 É importante, que para construção, as crianças tenha liberdade e que tanto e 

outros professores respeitem esta liberdade e deixar que elas expressem suas opiniões 

que a peça seja um produto construído por eles e que os professores sejam somente o 

agente nesta atividade. Isso dará a nós a completa noção de como o racismo está diluído 

na vida destas crianças, como será a reação de ver quem sempre foi secundário ser 

principal. É desconstruir um sistema pragmático de anos. 

 Criar um espaço de convivência para quem está chegando e ter entre eles uma 

harmonia, criar entre os professores um canal para comunicação e que as distâncias e 

lacunas familiares, que muitos deles trazem sejam diminuídas. Por isso, o foco das 
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lições sejam com a características de debate, para levantar as principais  questões que 

estes alunos trazem. Envolver atividades que durante cada semana um grupo ou dupla 

sejam mudados, para que eles interajam melhor e passam a ser conhecer e assim, 

diminuir as barreiras que são erguidas pelo adulto. 

 Como menciona Paulo Freire em seu livro Educação e Mudança. o qual 

apresenta os valores da consciência critica na construção educacional, que será aplicado 

nesta atividade, para obter o resultado esperado (2016, p. 53): 

 Ao se deparar com um fato, faz o possível para livrar-se preconceito. Não 

somente na captação, mas também na análise e na resposta 

 Procura verificar ou testar as descobertas. Está sempre dispostas as revisões. 

 É indagadora,investiga, força e choca 

 Repele toda transferência de responsabilidade e de autoridade e aceita a 

delegação da mesma 

 Ama-o dialogo, nutre-se dele. 

 Repele posições quietistas. É intensamente inquieta. Torna-se mais crítica 

quanto mais conhece sua quietude a inquietude, e vice-versa. sabe que é na 

medida que é e o não pelo que parece. O essencial para parecer algo é ser algo; é 

a base da autenticidade. 

 Essas bases serão fundamentais para que mude as perspectivas e dar mais 

reconhecimento a essa criança que vem com muitas limitações; é preciso confrontar as 

realidades presentes na sala, para que discursos odioso e discriminatórios sejam 

diminuídos. Mas é essencial que antes de atingir aos alunos, estas bases sejam 

solidificadas pelos professores, que necessitarão sem ministrados a adotar estas práticas 

e ser monitorados, para que tenha a certeza que as medidas estão sendo implementadas. 

 Isso cria espaços de discussão e derruba o mito da democracia racial, quando é 

discutido o racismo, preconceitos e que ao final apontará para um ensino igualitário, 

trazendo a criança negra um respeito a sua identidade étnica, que só é possível dentro de 

uma visão transformadora e libertadora, tão defendida por Paulo Freire. 
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3.2 Materiais que abordam a igualdade 

 Algumas editoras têm nos últimos anos, colocando em suas revistas a figura da 

criança negra como protagonista, fazendo ações que devem ser seguida, e não como 

alguém que precisa ser evangelizado. Isso pode está acontecendo devidos aos grupos de 

representação da cultura negra nas igrejas e a conscientização de inclusão no ensino 

religioso. 

 

Figura 1. 

 

 

Fonte: site da APEC. Acesso em 20 de julho de 2018. 
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 Esta revista pertencente a Aliança Pró- Evangelização de Crianças, a APEC, que 

está presente no Brasil desde 1941. Essa companhia que desenvolve um trabalho para 

crianças de 5 a 12 anos e que tem por objetivo: Evangelizar as crianças com o 

Evangelho do Senhor Jesus.;  Discipular as crianças na Palavra de Deus.;  Estabelecer e 

integrar as crianças em uma igreja local centrada na Bíblia para que tenham um viver 

cristão (fonte: Site de APEC) .Ela independente com relação doutrinária e conta com 

doações das igrejas para manutenção. 

 Na analise da capa, podemos visualizar a imagem da criança que ajuda o seu 

próximo, é negra, que imediatamente, associa-se a ideia de que este se assemelha a 

Jesus. O cenário propicia a criança ser exemplo, mostra que crianças brancas, podem ser 

moradores de rua e também precisa do amor e compaixão, desconstruindo o ideal do 

fardo do homem branco. 

 O tema central da revista Imitando Jesus, dá a criança que aprende, os atos de 

ajudar o próximo, como diz no jargão popular, sem olhar a quem, é uma atitude que o 

assemelha a Jesus. Com isso, é capaz de dar a autoestima e valorização da criança 

quando essa imitar as crianças que aparecem nesta revista e assim, constroi, um 

identidade própria. 
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Figura 2. 

 

 

 

Fonte: site da APEC. Acesso em 20 de julho de 2018. 
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 Mais uma revista da APEC, onde aborda como tema a história de Jesus e seus 

discípulos. A revista traz diversos jogos e dinâmicas educativas para crianças, como o 

foco da associação e tornar o evangelho de Cristo, uma forma lúdica e eficaz nas vidas 

de seus leitores. Geralmente, as revistas são usadas,para premiar ou serem usadas no 

período de férias. 

 Primeiro ao olhar a capa, quero fazer uma crítica sobre o personagem principal 

que aparece mo canto esquerdo, imaginando a cena da escolha dos discípulos, ele é 

negro, porém ele tem a marca que envolve o lábio, que reforça um estereótipo negativo 

já mencionado adotado pelos branco norte americanos ao interpretar um negro no teatro 

ou no cinema. 

 No tocante que marca positivamente a capa, é ver o novo olhar sobre a visão 

estereotipada do negro, quando olharmos e vermos na liderança do grupo, que se 

imagine sendo um pastor ou líder da classe, um personagem negro e grupo que se 

parecerá com o discipulado de Cristo é composto de brancos e negros, salientando a 

diversidade e preservando o principio de equidade.  

 Isto está dentro da proposta que Nilma menciona em sua tese. que a educação 

inclua no campo político e pedagógica o que significa o processo de construção da 

identidade racial para o sujeitos negros (2001, p. 92). O que possibilita a diminuição do 

padrão branco, purista e o símbolo do que é de bom costume e de valores a serem 

seguidos. 
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Figura 3. 

 

 

 

Fonte: site da APEC. Acesso em 20 de julho de 2018. 
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 Esta capa da revista para assinantes da APEC, para quem quer trabalhar a 

questão evangelística com as crianças. É uma revista que aborda temas familiares, com 

ênfase na educação das crianças.  

 Notamos que as crianças são negras, e que não estão em condição estigmatizadas 

pela sociedade (de moradores de rua, traficantes, usuários de drogas ou o símbolo da 

fome) e colocar as crianças na condição em que todas as crianças deveriam estar 

segundo a Constituição. Estão bem arrumadas, num ambiente que parece ser de uma 

sala de aula na igreja e felizes. 

 Ao escolherem as crianças, elas não foram "padronizadas" no estético branco, 

como cabelo alisado ou cabelos cortados baixos, eles aparecem com sua identidade, 

cabelos ondulados, o menino com um cabelo estilo black. Mostra aos leitores, que 

quando abordamos o tema infantil, não há um padrão e sim diversidade e que é um 

exemplo claro de contribuição contra o racismo, que antigamente só usava crianças 

brancas. 

 A APEC, tem compreendido a questão étnico-racial e tem trabalhado em todo os 

seus editoriais esta questão, não discutido ou trazendo como tema - que seria muito 

interessante, mas inserindo a população negra nos seus materiais. É um grupo que foi 

fundado por norte-americanos, aonde a questão racial é muito forte e amplamente 

discutida,  
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Figura 4. 

 

 

 

Fonte: <http://criancasejuniores439.blogspot.com.>, acesso em 28 de julho de 2018. 
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 A revista pertencente a editora Quadrangular, que é da denominação Igreja do 

Evangelho Quadrangular, uma igreja que foi fundada em 1923, nos Estados Unidos, de 

vertente  pentecostal, a denominação chegou ao país em 1951, e tornou-se popular e 

expandindo suas igrejas no final do anos de 1990. 

 Em sua revista para o ensino religioso, nota-se a diferença de outro materiais. 

Esse material, que abrange o estudo de crianças de 05 à 06 anos, foi produzido no 

segundo trimestre de 2013, que traz como tema: Descobrindo o amor de Deus, podemos 

ver que este amor abraça a todos, por vermos que a figura que representa a Jesus, está 

com negros e brancos, mesmo que a figura de Jesus se identifica com o padrão europeu, 

o que fica evidente que todos são iguais diante a visão divina. 

 É evidente, e podemos comparar com o material usado por esta denominação 

com a da Editora Cultura Cristã, (vide na página 30) onde no ano passado, trabalho um 

tema parecido. Na outra revista, a questão era quem é do reino do céu e a figura negra 

foi esquecida na ilustração. E a revista da página anterior que foi publicada quatro anos 

antes, trouxe a diferença étnicas que estão em sala para sua revista.  

 A questão de reproduzir comportamento apreendidos é muito cômodo e muitos 

não querem mudar, pois é visível que pode fazer um trabalho de inclusão, sem entrar em 

questões políticas ou até mesmo de confronto num debate, mas o fato de ter 

representatividade, já é muito importante. O fato de que a Lei de inclusão dos estudos 

africanos não alcance a questão religiosa cristã, o fato de mudar a forma ilustrativa e 

colocar personagens negros em destaque, demonstram pelo menos uma vontade de 

mudar e que entendeu o contexto atual da sociedade. 
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Figura 5. 

 

 

Fonte: site da CPAD. Acesso em 02 de julho de 2018. 

 

Fonte: site da CPAD. Acesso em 02 de julho de 2018 
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 São capas que desde 2015, a editora CPAD, têm trago em seus exemplares. Em 

suas edições sempre aparecem um casal de crianças correspondentes as idades de seu 

público alvo, e trazem um menino ou menina negra, e o inverso de pele branca, 

mostrando a igualdade que as crianças devem ter no espaço educacional. 

 Desde que assumir a direção dos juniores na minha igreja, eu adotei a revista 

como base de ensino, o qual também foi a minha durante a minha infância, pois além de 

ter um conteúdo pedagógico muito bom, a questão da diversidade na capa e nos visuais 

foi primordial. Mesmo enfrentando no início uma rejeição por parte da liderança, 

porque a revista é de outra denominação, consegui convencê-los de que daria resultados 

ao longo do processo. 

 A editora, que tem em sua maioria igrejas pentecostais como consumidoras, era 

necessário que mudasse as visualizações que na sua maioria eram brancas, e o grande 

público destas igrejas são mais negros,. De 2014 para 2015, houve uma mudança que 

apresentou este caráter representativo. O que foi positivo, no aspecto de quem as 

crianças possam se identificar e sentir que pertence a esse universo, e que é bonito a 

aparência com que aparecem nas capas e não de forma pejorativa. 

 Somente o fato de eles terem professores negros - no caso eu e minha mãe, já 

tem um peso, mas quando isso também aparece nos materiais que eles usam, é essencial 

para a diminuição do preconceito e vê como normalidade brancos e negros ocuparem o 

mesmo espaço. 
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Figura 6. 

 

Fonte: < centromontecarmelo.wordpress.com>. Acesso em 01 de agosto de 2018. 
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 A figura anterior, é um recurso pedagógico que é utilizado para ilustrar as 

histórias descritas nas revistas. Esse material é da CPAD, utilizado no ano de 2013. 

Nela conta a história de Estevão. 

 Na imagem, temos os personagens com a tonalidade de pele parecida com os 

habitantes da península arábica, e que também não foi estereotipada as imagens do 

judeus com narizes grandes. O design gráfico, foi primoroso em seu trabalho em não 

reforçar imaginário já arraigados na sociedades.  

 A história permite quer qualquer grupo étnico pode realizar esta encenação, pois 

todos na imagem tem o mesmo tom de pele, e não uma diferença étnica, como já vimos 

em outros materiais. O uso de diversas tonalidades da cor, conceitua uma estética que 

aparenta mestiça e que não inferioriza nenhuma identidade racial. 

 A preocupação em não marcar um grupo como inferior, que só aparecerá em 

momentos de sofrimento e humilhação, é importante para que no caso o qual trabalho, 

não haja ainda mais peso nas crianças, que são de condições financeiras adversas, 

muitos com conflitos familiares sérios, ainda chegar num ambiente que é rejeitado por 

alguns e além disso olhar o seu semelhante numa condição inferior, não há resultado de 

positivo e esperançoso a essa criança. 
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Figura 7. 

 

 

Fonte: < http://www.metodista.org.br> Acesso em 02 de agosto de 2018. 
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 A ilustração anterior é um cartaz da Escola Bíblica de Férias, que é realizada no 

período das férias escolares do meio do ano, e são geralmente de três a quatro dias, 

terminando ou no sábado ou domingo. Este pertence a igreja Metodista, que no ano de 

2016, levou o tema de levar as pessoas para a igreja, o que a Bíblia denomina de frutos. 

 No estudo da imagem, nota-se que a diversidade está incluída, foi colocado o 

branco, negro, deficiente físico, mestiços e orientais, o que representa, que todas as 

etnias são alvos de "salvação" e que todos tem igual espaço no reino de Deus. Podemos 

observar, que as crianças tem igual dimensão e valor na contribuição de formar o 

mundo. Importante também que ninguém está oculto ou numa posição inferior aos 

demais. 

 No tema deste trabalho, que é analisar a presença ou ausência da 

representatividade negra nestes materiais, notabiliza-se pela imagem da criança negra 

ser positiva, traz as características de qualquer criança negra e principalmente, porque 

ela é a representante da denominação, vejamos que ela é a única que está com o símbolo 

da igreja Metodista em sua camisa, passando a que ver, uma liderança ou que ela é a 

imagem desta igreja. 

 Isto é, uma forma de romper com os preconceitos e estereótipos, o qual todas as 

crianças se vêem como iguais e como o mesmo protagonismo, e valoriza a presença da 

criança negra, quando ela leva o nome da denominação em sua camisa, mostra que elas 

também são vista de forma igualitária e que também podem ser destaque. 
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Figura 8. 

 

Fonte: Missõesmundiais.com. br. acesso em 02 de agosto de 2018. 
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 O  cartaz da Junta de Missões Nacionais, pertencente a denominação Batista, 

trouxe em  2017, o tema: Até que Ele venha, o qual focou a evangelização do mundo até 

que se cumpra a promessa da volta de Cristo. A Junta, lançou uma revista infantil, para 

que as crianças entendessem a campanha missionária e participassem. Esta revista tem o 

titulo de Turminha do Idemundo que é o personagem mexicano que vai ao redor do 

mundo, aprendendo sobre missões. 

 A ilustração mostra diversas nacionalidades e identidades étnicas ao redor do 

mundo e preserva as características destes povos.  O que ressalto, é na figura do pastor 

que está batizando a criança, ele é negro, aparenta nas seus traços fenótipos, que ele seja 

negro. É interessante, pois leva a criança que participa desta campanha que dura três 

meses, a desejar chega a ser um pastor, porque ele viu dentro da sua sala, um cartaz que 

pode sim influenciá-lo. 

 Apesar de poucas igrejas da denominação possuírem pastores negros, esta 

imagem pode despertar o interesse de uma criança de chegar a este posto. Outra que 

representa uma quebra de paradigma, pois sempre foi o negro que se arrependeu de sua 

vida errônea e foi batizado e tornou-se salvo, assim como era o imaginário dos 

missionários no século XIX. O que dá a entender que pessoas brancas também 

necessitam da salvação e pode ser ministrada e trabalhadas por pessoas negras. 
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Conclusão  

 O intuito deste trabalho é apontar o quanto as práticas raciais estão presente no 

nosso cotidiano, principalmente nos espaços educacionais. O espaço religioso, 

denominado igreja, que possui escolas dominicais, necessitam fazer a intersecção entre 

a educação cristã e anti racismo, repensando a linha pedagógica, para por fim a 

padronização e hierarquização e buscar um processo justo e igualitário. 

 É sabido em que algumas igrejas, os dirigentes e professores não possuem a 

formação qualificada dentro da educação, mas se as principais editoras, que tem um 

contingente profissional qualificado, é preciso que estes estudem e adéquam seus 

materiais para realidade nacional, para a pluralidade que estes veículos alcançam, seja 

na geografia onde está situado aquela classe, mas como formadora da agentes da 

sociedade, que levam consigo as ideologias aprendida dentro da religião. 

 Por mais que difícil seja assumir a identidade racista que esse país traz em sua 

história, é um exercício denunciar estas práticas e trazer todo o segmento a repensar e 

refletir sobre o tema. O espaço da Escola Dominical, tem que ser um espaço que 

reproduz toda a doutrina cristã, sendo esta pautada no amor, igualdade, disciplina, união 

entre todos. Com isso, o primordial, que este espaço seja definitivamente um lugar para 

abordar e eliminar conceitos discriminatórios que é trazido por um comportamento 

aprendido. 

 A síntese deste trabalho é apontar que mesmo não fazendo parte da lei que traz a 

obrigatoriedade do ensino de História da África e Cultura afro-brasileira, a educação 

religiosa, necessita de ao longo dos próximos anos fazer uma revisão em sua posição 

histórica e cultural, para que a o conhecimento seja melhor explorado e principalmente 

gerar entre seus fiéis uma posição igualitária e que as representatividades sejam 

respeitadas e valorizadas. 
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