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Resumo:

Esta  pesquisa  teve  como  objetivo  principal  precisar  como  e  qual  identidade  negra  é
construída pela Pastoral Afro-Brasileira. Para isto foi utilizado o critério de o entrevistado
ser alguém com envolvimento na questão afro dentro da Igreja Católica (e todos eles são
negros). O segundo critério foi o de, na revisão da literatura, dialogar com autores que já
escreveram  sobre  a  problemática  específica  da  negritude  na  Igreja  Católica  do  Brasil.
Procurou-se,  em  primeiro  lugar,  traçar  um  percurso  histórico,  percebendo-se  neste  os
antecedentes desta pastoral: A celebração da Missa dos Quilombos em Recife no início dos
anos  de  1980,  a  criação  dos  APNs em 1983  por  maioria  de  leigos,  a  problemática  da
inculturação e  a  Campanha  da  Fraternidade  de  1988.  Verificou-se  que  a  Pastoral  Afro-
Brasileira foi criada pelo IMA – Instituto Mariama de Padres, Bispos e Diáconos Negros do
Brasil – para articular oficialmente todos os outros grupos negros da Igreja e, de imediato,
constatou-se  que  a  pauta  de  reivindicação  dos  APNs  era  diferente  da  Pastoral  Afro-
Brasileira.  Esta  constatação  foi  permitida  mediante  as  reflexões  sobre  o  conceito  e  a
compreensão da Igreja Católica quanto à sua ação pastoral, salientando aí a influência da
teologia  da  libertação  que  inspira  a  teologia  negra  brasileira.  Objetivou-se  também
estabelecer  os  enfrentamentos  da  Pastoral  Afro-Brasileira,  para  então evidenciar  as  suas
estratégias de conquista da comunidade negra cujas principais bases são: 1. Construção de
uma identidade religiosa a partir do diálogo inter-religioso; 2. Levantamento das razões da
ruptura entre os APNs de Salvador e a Pastoral Afro; 3. Compreensão dos significados dos
termos: inculturação, sincretismo e religiosidade popular para a hierarquia da Igreja Católica
no  Brasil;  4.  Compreensão  de  uma  nova  concepção  de  ecumenismo  e  dupla  pertença
legitimadas pela Pastoral Afro a partir da nova concepção de pessoa do Atlântico Negro. Por
fim,  procurou-se  a  marca  identitária  da  Pastoral  Afro,  deparando-se  então  com  o
desmascaramento do mito da fraternidade racial  –  cuja  maior  fonte  de  alimentação é  o
racismo à brasileira – na luta pela justiça sociorracial revelada pela busca da ascensão social
da comunidade negra. As duas principais conclusões às quais esta pesquisa chegou são: A
identidade negra construída pela Pastoral Afro reclama espaço institucional e ausência do
protagonismo negro institucionalizado dentro da Igreja Católica; A linguagem religiosa da
Pastoral  Afro-Brasileira  não  reflete  a  compreensão  de  parte  dos  fiéis  negros  acerca  do
sagrado devido à teoria da inculturação ser vista como um novo discurso sobre Deus no
interior da Igreja Católica.
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