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Deus não é daltônico, isto é, indiferente às cores. 

Dizer que Deus não faz distinção de cor é como dizer 

que Ele não faz distinção entre justiça e injustiça, 

entre razão e desrazão, entre bem e mal. (James Cone, 

1986, p. 6) 

 

É comum definirmos a Teologia como o “estudo de Deus”, razão pela qual aqui e 

ali pode-se incorrer na tentação de “fazer” teologia sem lançar o olhar para o ser humano. 

Engana-se quem assim pensa, sobretudo no contexto teológico cristão, haja vista que 

Nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo, adotou a Encarnação como método de ação, fazendo-

se verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, para executar seu plano salvífico. 

Desse modo, no contexto cristão, falar em Teologia é voltar-se também para o ser humano 

ao qual o Deus encarnado desce continuamente para realizar a redenção. 

 O ser humano ao qual Deus se dirige continuamente, possui uma identidade e 

encontra-se em situações diversas, dados estes que não são ignorados por Deus e nem 

devem ser descuidados pela Teologia. Daí que tenhamos, por exemplo, uma Teologia da 

Esperança, uma Teologia Política, uma Teologia da Libertação, uma Teologia Feminista, 

uma Teologia Queer e, inclusive, uma Teologia Negra. O que significa que, não obstante 

falemos em Teologia, devamos nos abrir à ideia de que há teologias. 

 Na conferência Por que negra? Uma defesa da teologia negra, proferida na Grã-

Bretanha em 1973, Desmond Tutu refuta a postura de estranhamento ante a existência de 

uma teologia negra, dizendo que “não é incomum haver referências à teologia alemã ou 

norte-americana. Então por que é que, a priori, se deve considerar estranho falar em 

teologia negra?” Semelhante postura de estranhamento parece desconsiderar que a 

apologética cristã está ancorada na matriz helênica de pensamento e que, portanto, ainda 

que não se diga tal, está associada a uma tradição branca. Basta pensarmos o conceito 

grego de ousia (substância/essência), em torno do qual se estabeleceu a explicação do 

mistério da Santíssima Trindade. Pois bem, se elementos próprios de uma civilização 

branca podem servir de esteio à teologia, elementos da cultura negra também o podem. 

Não se trata de rivalizar, muito menos de minorar a herança recebida desde o Velho 

Mundo, mas sim de relativizá-la e salientar que há outras contribuições igualmente 

válidas. 

 Mas o que é, enfim, a Teologia Negra? Digamos assim: a Teologia Negra é uma 

vertente da Teologia com ênfase na vontade divina para a negritude, como reação da 

própria comunidade negra ao multissecular pecado social do racismo, que defrauda a 

dignidade das pessoas negras como filhas de Deus e impede o reconhecimento da 

contribuição negra à fé cristã. 
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A Teologia Negra surge simultaneamente nos Estados Unidos, no Caribe e na 

África, onde o bispo anglicano Desmond Tutu é um dos principais expoentes. Pensando 

exclusivamente a partir do contexto norte-americano, a teologia negra começou a ganhar 

forma quando eclodiu a luta pelos direitos civis das pessoas negras e surgiu o movimento 

de Poder Negro, década de 60 do século passado, e um grupo de eclesiásticos formou o 

Comitê Nacional dos Eclesiásticos Negros (1966). O NCNC produziu uma Declaração 

sobre o Poder Negro e convocou a Conferência dos Teólogos e dos Pesquisadores Negros 

(1969), da qual derivou a Declaração sobre a Teologia Negra, que juntamente com a 

obra Teologia negra e Poder negro, de James Cone, canonizou o termo Teologia Negra. 

A vertente feminista da Teologia Negra, no contexto norte-americano, só ganhará 

visibilidade na década de 80, com as reflexões de Deloris Williams em The Color of 

Feminism: Or Speaking the Black Womand Tongue (1986). Deloris irá chamar a Teologia 

Feminista feita a partir da perspectiva negra como Teologia Mulherista (woman 

theology), marcando a distinção necessária a uma reflexão que inclua a mulher negra. 

 

Para começar a pensar! 

Um dos fundamentos para a Teologia Negra é o fato de que o território da África 

serviu como sitz im leben (contexto vital) para alguns fatos importantes da Bíblia. Nesse 

sentido, a primeira de todas as informações necessárias é que a região norte da África e 

da Arábia (terras de povos negros) estão associadas a Cam, um dos quatro filhos de Noé. 

De acordo com a Lista dos Povos (Gn 10), são “filhos de Cam: Cuch [= Etiópia], Mesraim 

[= Egito], Fut [= Líbia] e Canaã” (Gn 10: 6). Um detalhe importante é que Cam, cuja 

etimologia do nome é “queimado”, teve sua descendência amaldiçoada por Noé, em razão 

de haver descoberto a nudez de seu pai e contado aos irmãos. “Maldito seja Canaã [filho 

de Cam]! Que se torne o último dos escravos de seus irmãos” (Gn 9:25). Esta maldição, 

inclusive, foi o argumento teológico utilizado largamente pelos colonizadores para a 

justificação da escravidão dos povos africanos nas Américas. 

Ainda pensando sobre a África na geografia bíblica, lembremos que a escravidão 

dos hebreus teve como local o Egito dos Faraós, o qual, embora não tenhamos bem 

presente na mente, é um país africano (e negro), e que a terra prometida para a qual o 

povo judeu caminhou pelo deserto é Canaã. É impossível pensar que um trânsito de 

aproximadamente 500 anos entre esses povos não tenha gerado impactos socioculturais 

em ambos, ainda que os judeus buscassem em tudo se distinguir dos egípcios e demais 

povos circundantes. 

 Outro fundamento para a Teologia Negra é o fato de haver personagens bíblicas 

ligadas à África. Um exemplo é o sogro de Moisés, Jetro, que era proveniente de Midiã, 

uma região negra. Jetro deu importantes conselhos sobre liderança à Moisés, em relação 

à condução do povo hebreu no deserto (Ex 2:15-21; 4:15; 18:2ss). Outro exemplo é Tamar 

(Gn 18:1-30), mulher cananeia (descendente de Cam) que se enviuvou consecutivamente 

de dois filhos de Judá sem ter filhos, e, por fim, gerou dois gêmeos com o próprio Judá. 

É através dos filhos dessa união com Tamar, mulher negra, que a descendência de Judá 

se perpetuou, chegando até Davi e, posteriormente, Jesus. É através de Maria que Jesus 

está ligado à descendência de Tamar (Mt 1:1-16). Daí, temos que Jesus também é uma 



dessas personagens negras da Bíblia. E o fato de Maria e José tenham fugido para o Egito 

durante a perseguição de Herodes parece nos confirmar isso, afinal, que sentido faria uma 

família branca escolher o Egito negro para se esconder? Eles só poderiam ser negros 

também. 

 Tudo o que dissemos até aqui nos conduz ao que os pais e mães da Teologia Negra 

chamaram de negritude de Deus, um termo antes de tudo metafórico, mas também 

histórico na corporeidade de Jesus, que sinaliza a solicitude de Deus ante os padecimentos 

das pessoas negras. “A negritude de Deus significa que Deus fez da condição dos 

oprimidos a sua própria condição” (James Cone apud Gibelini, 1998, p. 398) 

 A consciência da negritude de Deus impõe à Teologia tarefas multidimensionais, 

a saber: a) resgatar o legado afro-cultural presente na Bíblia, mas relegado ao 

desconhecimento na História do Cristianismo; b) discernir a vontade de Deus ante as 

injustiças cometidas contra as pessoas negras; c) estabelecer linhas de ação pastoral em 

favor das pessoas negras; d) evidenciar a espiritualidade negra na fé e liturgia cristãs; 

Perspectivar a condição das pessoas negras na reflexão ecumênica e do Diálogo Inter-

religioso, sobretudo no que concerne às religiões de Matriz Africana. 

 Este é apenas um começo de conversa! Há muito mais o que dizer. 
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