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RESUMO 
 
 
A presente pesquisa trata-se de um estudo de caso acerca da fundação da Igreja 
Batista Independente do Garcia com o objetivo de compreender como se deu o 
processo de educação, autonomia e intelectualidade negra nesta instituição, no 
período entre 1910-1930, na cidade de Salvador, visto serem seus fundadores um 
grupo de negros. A fim de compreender as origens e trajetórias dos fundadores desta 
congregação, buscou-se, especialmente no acervo da referida instituição, 
documentação histórica que auxiliasse a (re)construir essas histórias e trazê-las à 
tona. Assim, observou-se a necessidade de se ter um olhar multidisciplinar para 
compreender estes homens e mulheres a partir do contexto sócio-histórico no qual 
estavam inseridos, o pós-abolição da escravatura. Segundo a literatura especializada, 
esses negros transitavam entre o Catolicismo Romano e as Religiões de Matriz 
Africana. Entretanto, com a chegada de missionários estadunidenses na capital 
baiana, no final do século XIX, certa parcela dessa população passa a professar uma 
nova fé (Protestante). Ao longo da pesquisa, notou-se que o período em questão 
proporcionou diversos desafios para os fundadores da Igreja Batista do Garcia, 
entretanto, também forjou o caráter de seus fundadores de modo a fazê-los rejeitar os 
moldes e a mentalidade escravagista, especialmente na relação com os missionários 
brancos estrangeiros. Deste modo, pôde-se perceber o histórico protagonismo da 
população negro na memória da História do Protestantismo na Bahia, ainda que, 
muitas vezes, estes atores sejam invisibilizados. 
 
Palavras-chave: Negros. Educação. Intelectualidade. Protestantismo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 
This research is a case study about the foundation of the Baptist Church Independent 
of Garcia with the objective of understanding how the process of education, autonomy 
and black intellectuality took place in this institution, in the period 1910-1930, in the city 
of Salvador, since its founders are a group of blacks. In order to understand the origins 
and trajectories of the founders of this congregation, we sought, especially in the 
collection of the referred institution, historical documentation that would help to 
(re)construct these stories and bring them to the surface. Thus, there was a need to 
have a multidisciplinary look to understand these men and women from the socio-
historical context in which they were inserted, the post-abolition of slavery. According 
to the specialized literature, these blacks moved between Roman Catholicism and 
religions of African descent. However, with the arrival of American missionaries in the 
capital of Bahia, at the end of the 19th century, a certain portion of this population 
started to profess a new faith (Protestant). Throughout the research, it was noted that 
the period in question provided several challenges for the founders of the Baptist 
Church of Garcia, however, it also forged the character of its founders in order to make 
them reject the molds and the slavery mentality, especially in the relationship with 
foreign white missionaries. In this way, it was possible to perceive the historic role of 
the black people in the memory of the History of Protestantism in Bahia, even though, 
many times, these actors are invisible. 
 
Keywords: Blacks. Education. Intellectuality. Protestantism. 
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APRESENTAÇÃO  

 

O interesse pelo tema Protestantismo e Relações étnico-raciais em Salvador, 

deu-se por observar o número significativo de negros professando a fé cristã 

evangélica que, segundo dados do IBGE (Censo 2010)1, onde mostrava que em 

média, 400 mil negros declararam-se evangélicos na capital baiana. Então entendi ser 

necessário investigar quando foi que começou esse processo de conversão de negros 

ao protestantismo. Porém, vale salientar que muito cedo despertei para minha 

identidade negra, principalmente por ter sido criada por uma mãe solo2, bem como ter 

nascido e me criado no bairro de Cosme de Farias3, onde a população sempre foi 

majoritariamente negra. Também já observava que as pessoas próximas à mim e com 

a pele mais clara (socialmente brancas), geralmente tinham uma condição de vida 

melhor do que a minha, uma menina negra de pele escura.  

Assim, fui vivendo minha adolescência já envolvida nas leituras e participando 

de grupos de dança com a temática afro. Na década de 1980, aos 15 anos e cursando 

a 8ª série do antigo ginásio no Colégio Estadual Cidade de Curitiba, situado no bairro 

Engenho Velho de Brotas4, eu participei de uma gincana e já liderava uma equipe 

composta só por alunas negras, onde apresentamos e desfilamos nossa beleza, 

ficando em primeiro lugar na competição. Ao cursar o 2º grau (atual Ensino Médio), 

minha fala e estética negra ficaram mais definidas em termos de representatividade 

étnico racial, o que chamou atenção de colegas e professores, bem como no meu 

ambiente de trabalho. 

No início da minha juventude passei a frequentar a igreja batista do meu bairro 

Engenho Velho de Brotas5 e minha estética e posicionamento referente a mulher 

negra passou a chamar também a atenção da liderança religiosa. Em 1999, eu 

participei do Primeiro Seminário Batista contra o Racismo e durante minha graduação 

em Teologia no Seminário Teológico Batista do Nordeste (Campus Salvador), meu 

 
1 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA – IBGE. Censo Demográfico, 2010:  nº de negros evangélicos em 
Salvador. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/pesquisa/23/22107.  Acesso em: 27 de abr. 
de 2020. 
2 Nova denominação para mães que criam, educam, sustentam e amam seus filhos sem a presença do pai, 
independente do seu estado civil. Disponível em: https://paisefilhos.uol.com.br/blogs-e-colunistas/mae-em-
dia/mae-solo-o-mais-novo-formato-de-mae/. Acesso em: Acesso em 13 de jul. de 2019.. 
3 História do bairro e Cosme de Farias. Disponível em: http://cosmedefarias2011.blogspot.com/p/historia.html. 
Acesso em: 28 de abr. de 2020. 
4 História do bairro Engenho Velho de Brotas: Disponível em:  https://engenhoca.wordpress.com/historia/. Acesso 
em: 28 de abr. de 2020. 
5 Idem. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/pesquisa/23/22107.
https://paisefilhos.uol.com.br/blogs-e-colunistas/mae-em-dia/mae-solo-o-mais-novo-formato-de-mae/
https://paisefilhos.uol.com.br/blogs-e-colunistas/mae-em-dia/mae-solo-o-mais-novo-formato-de-mae/
http://cosmedefarias2011.blogspot.com/p/historia.html
https://engenhoca.wordpress.com/historia/
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conhecimento sobre gênero e raça foi tomando forma e quando tive acesso ao livro 

Negro não entra na Igreja!, espia da banda de fora. (Barbosa, 2002), onde o autor 

buscava trazer a experiência do protestantismo no período republicano, quando 

negros já começavam a freqüentar as igrejas protestantes, muitas vezes por iniciativa 

própria, então eu passei a me interessar e pesquisar de forma autônoma a conversão 

de negros ao protestantismo. 

Alguns anos depois, quando fiz o curso de Licenciatura em História na 

UNIJORGE (2009), a pesquisa pela temática já citada, se fez presente durante todo o 

período da graduação, o que me deu, desde o primeiro semestre, base para escolher 

o tema do meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)6, e não me desviar dele nem 

por um momento. Por isso, a prática e a teoria tornaram-se companheiras nas minhas 

pesquisas e na leitura de teóricos, necessária para a construção do projeto 

Protestantismo e Negritude. Nesse período fui me cercando de publicações que 

pudessem embasar meu projeto: livros, artigos, dissertações, teses, etc; enfim, tudo 

que abordasse temas tais como: protestantismo e negritude, protestantismo e 

escravidão, história do protestantismo no Brasil e na Bahia, em especial na cidade de 

Salvador no século XIX.  

Quando entrei no último semestre, já estava com todo o material necessário 

em mãos, para começar a construir o TCC, cujo tema foi Protestantismo e Escravidão 

na Bahia Oitocentista, pois percebi que pouco se abordava sobre esse tema nos meios 

acadêmicos. No término do curso, alguns TCC’s foram escolhidos para ser 

apresentados em uma mostra de projetos. Sendo o meu um dos selecionados, 

apresentei e o resultado foi positivo, pois professores e colegas acharam o tema 

interessante e me parabenizaram. 

Ainda em 2009, participei do Segundo Congresso Baiano de Pesquisadores 

Negros, realizado na cidade de Feira de Santana-Ba, onde apresentei trabalho cujo 

tema foi Análise das Representações de Negritude e Africanidades no Protestantismo 

no Século XIX, fazendo um recorte na Bahia7. Em 2011, também participei do III 

Congresso Baiano de Pesquisadores Negros/III Seminário Internacional Áfricas, na 

cidade de Santo Antonio de Jesus-Ba, onde apresentei o trabalho Diversidade 

 
6 Trabalho científico apresentado ao final do curso de graduação ou especialização. 
7 CRUZ, Gicélia da. Análise das representações de negritude e africanidades no protestantismo do século XIX. In: 
CBPN - II Congresso Baiano de Pesquisad@s Negr@s. Caderno de Resumos: Outros caminhos das culturas 
Afro-brasileiras: Confluências, diálogos e Divergências. De 24 a 26 de setembro de 2009, Feira de Santana / 
Realização: Associação de Pesquisadores Negros da Bahia ET AL. . – Salvador : EDUNEB, 2009. p. 138. 
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Religiosa na Diáspora Negra no Brasil: negros protestantes e pentecostais em 

Salvador no período entre 1880 e 19308. 

Ao longo desses anos, venho desenvolvendo pesquisa, fazendo palestras e 

ministrando cursos sobre as religiões afro-atlânticas negras e ,em 2012, criei o Cuxi 

Coletivo Negro Evangélico9, que tem como objetivo pesquisar, ministrar palestras em 

instituições públicas e privadas, bem como de realizar formação à profissionais da 

educação que se auto-declaram evangélicos para que através do conhecimento 

apliquem a Lei 10.639/03 e logo depois a Lei 11.645/08. Em novembro de 2013, o 

Cuxi Coletivo Negro Evangélico realizou o Primeiro Seminário Educadores 

Evangélicos e Aplicação da Lei 10.639/03, em que teve a participação de um número 

significativo de participantes da área da educação. E desde então diversas ações vem 

sendo realizadas, tais como: 

 

• I Seminário Educadores Evangélicos e Aplicação da Lei 10.639/03 (2013); 

• II Seminário Internacional Educadores Evangélicos e Aplicação da Lei 

10.639/03 (2014);  

• Março Mulher: Mulheres Evangélicas e Reflexões Possíveis (2014); 

• Roda de Conversa Um outro olhar sobre a África: seu lugar histórico na 

Bíblia (2015); 

• Roda de Conversa Lideranças Evangélicas dialogam sobre a Lei 10.639/03 

(2015); 

• I Encontro de Mulheres Negras Evangélicas em parceria com o Cuxi (2016); 

• Roda de Conversa Fé e Religião na Diáspora Africana: Negros Evangélicos 

no Brasil (2016); 

• Seminário Internacional Igrejas Evangélicas e Representação Social: 

Gênero, Raça e Juventude (2016); 

• Roda de Conversa a Experiência de uma mulher brasileira na República 

Democrática do Congo (2017); 

• Roda de Conversa: Mulheres Africanas e seu Espaço na Bíblia (2018); 

 
8 Anais do III Congresso Baiano de Pesquisadores Negros - GT 11 Cultura, Comunidades Tradicionais e Religiões 
– Sessão 02. Disponível em: http://apnb.org.br/pub/APNB/AnaisDoIIICBPN/Caderno_de_Progrmacao_3.pdf. 
Acesso em 25 de maio de 2020. 
9 Cush-Cuxe: um dos netos de Noé (Gn 10:6); Civilização Africana. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=JRV_1TzEqJw. Acesso em: 25 de maio de 2020. 

http://apnb.org.br/pub/APNB/AnaisDoIIICBPN/Caderno_de_Progrmacao_3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JRV_1TzEqJw
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• Roda de Conversa em Memória aos 51 anos da Morte de Martin Luther 

King: seu legado para a Educação e Direitos Humanos (2019); 

• Seminário Educadoras na Diáspora Africana: Fé e Lei 10.639/03 (2019). 

 

Em 2017, participei do Processo Seletivo para Aluno Regular do Mestrado no 

Programa de Educação e Contemporaneidade - PPGEDUC, da Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB), onde passei na Linha 1 - Processo Civilizatório: Educação, 

Memória e Pluralidade Cultural, com o anteprojeto cujo tema foi Diversidade Religiosa 

na Diáspora Africana: negros batistas e pentecostais em Salvador (1882-1930). A 

professora Drª Sueli Ribeiro Mota acolheu o meu projeto e tem me orientado de forma 

objetiva, direcionando a pesquisa para a área da educação, visto que chegamos ao 

consenso de que é de suma importância analisar a participação e desenvolvimento 

do negro no novo espaço do credo religioso, sendo que no período pesquisado na 

cidade de Salvador, 80% da população negra era analfabeta.Vale acrescentar que 

também faço parte de dois Grupos de Pesquisa na Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), quais sejam: PPGEDUC -  Núcleo de Estudos Sobre Pensamento e 

Contemporaneidade (Coord. Profª. Drª. Sueli Ribeiro Mota e Prof. Dr. Luciano S. 

Costa) e REMEMU - História e Memória da Educação na Bahia (Coord. Profª. Drª  Jaci 

Menezes). 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A travessia afro-atlântica10 fez com que surgisse um novo grupo de pessoas 

cuja identidade sociocultural e religiosa sofresse transformações históricas que, com 

o passar do tempo, não se podia mais reivindicar um lugar como identidade única. 

Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo compreender o processo de 

educação, autonomia e intelectualidade negra na Igreja Batista Independente do 

Garcia, no período entre 1910-1930, na cidade de Salvador.  

Diante desta temática, vale ressaltar que, no Brasil, a partir dos dados 

fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, Censo de 2010, 

em que consta a existência de um número crescente de negros que se autodeclaram 

evangélicos, uma média de 22 milhões.11 Nesse sentido, esses dados apontam para 

a necessidade de um estudo referente ao crescimento e interesse da população negra 

pelo cristianismo protestante e pentecostal. Também é importante reconhecer a 

temática da autonomia e intelectualidade negra e suas configurações, bem como a 

imersão do afro-brasileiro no protestantismo recém-chegado à cidade de Salvador, a 

partir do início do trabalho dos missionários presbiterianos que aportaram na capital 

baiana em 1871 e inauguraram seu primeiro templo no ano seguinte. 

A questão da pesquisa tem como objetivo responder às seguintes indagações: 

quando e como se processou a educação, autonomia e intelectualidade dos negros 

que participaram da fundação da Igreja Batista Independente do Garcia, na Cidade de 

Salvador, no período de 1910 à 1930, e de que forma esses sujeitos se relacionariam 

com as questões da educação, étnico-raciais e socioculturais no protagonismo de um 

novo trabalho, onde eles exerceriam a liderança? 

Como objetivo principal buscou-se compreender, mas sem esgotar o tema, 

trazer a memória do protagonismo afrorreligioso na perspectiva cristã evangélica, 

quando em 1910, um grupo de negros decidiu fundar a Igreja Batista do Garcia, bem 

como a criação de uma convenção independente, uma escola primária e um jornal, 

cuja liderança estava sob a égide da autonomia e intelectualidade negra, onde - 

 
10 Travessia Afro-atlântica refere-se ao tráfico de africanos para o trabalho escravo nas Américas e na Europa 
durante os séculos XVI ao XIX. In: REIS, Isabel; ROCHA, Solange. Diáspora africana nas Américas. Cruz das 
Almas, BA: EDIFURB; Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2016, p. 14. 
11 Número de negros evangélicos no Brasil. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA – IBGE. Censo 
Demográfico, 2010. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/23/22107?detalhes=true . Acesso 
em: 27 de abril de 2020. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/23/22107?detalhes=true
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mesmo tendo entre seus principais atores pessoas com profissões simples 

(costureira, pedreiro, cozinheira, dentro outras) - além da fé, o ponto marcante para 

solidificação do trabalho foi a identidade nacional, sobretudo,  no  período recente da 

pós-abolição, onde a população negra, dentro do processo histórico e 

socioeconômico, dá continuidade  ao seu perfil de liderança, porém agora dentro de 

um novo campo religioso.  

Especificamente o objetivo deste trabalho foi: 

 

a) Mapear dados históricos através de fontes documentais existentes nos 

acervos públicos, jornais da época, além de atas da Igreja Batista do Garcia; 

b) Compreender a formação educacional dos primeiros membros da Igreja 

Batista Independente do Garcia na perspectiva religiosa e cidadã (1910-

1930); 

c) Investigar, através do viés histórico a partir de documentação, quais sejam: 

atas, jornais e revistas, a configuração sócio-identitária e as relações raciais 

imersas no protestantismo no período de 1910-1930, na capital baiana. 
 

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, histórico-documental, onde 

buscou-se, diretamente na fonte, a informação através de atas que registraram 

reuniões com objetivo de organizar a Igreja Batista Independente do Garcia; 

certificados original de batismo dos membros fundadores da igreja, nascidos ainda no 

período da escravidão; jornais com data de edição de 1916, fotografias desses atores. 

Trabalhar as imagens nos levará também a compreender o contexto social do período 

pesquisado. Em se tratando da criação da Igreja Batista Independente do Garcia, 

ressalta-se o início das suas atividades com a chegada da industrialização na cidade 

de Salvador. Portanto, o acervo de fotografias das atividades da referida igreja é bem 

expressivo.  

 

As imagens fazem ressoar memórias, criando um trabalho de construção 
partilhada, em que o entrevistador e o entrevistado podem falar juntos, talvez 
de uma maneira mais descontraída do que sem tal estímulo. Um tipo diferente 
de emprego de fotografias históricas pode incluir fazer uma leitura para se 
conseguir uma informação cultural/histórica implícita. (BAUER; GASKELL, 
2002, p. 143) 

 

Buscar conhecer através de investigação documental: atas, jornais, cartas de 

missionários viajantes e fotografias, sobre os primeiros convertidos no trabalho batista 
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em Salvador, trará à luz da historiografia baiana, compreensão de como na diáspora 

africana negra, a dimensão espiritual do sujeito negro, que já tinha a experiência de 

350 anos de prática e vivência religiosa entre o candomblé, catolicismo e umbanda, 

também começa a aderir a uma nova religião.  Mapear  o espaço étnico-geográfico 

trará o pano de fundo para uma melhor compreensão, em que a troca de experiência 

e absorção das culturas dos povos indígenas e do colonizador faz surgir assim uma 

nova identidade cultural e, certamente, uma nova forma de cultuar suas divindades 

ancestrais ou até mesmo a criação das religiões afro-atlânticas. Observa-se então a 

existência de uma nova identidade, contribuindo assim, definitivamente, para a 

construção de uma nação híbrida culturalmente. 

Bardin (1977, p. 45) discorre sobre a pesquisa documental, afirmando que ela 

se trata de: 

 

Uma operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo 
de um documento sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar num 
estado ulterior, a sua consulta e referenciação. Enquanto tratamento de 
informação contida nos documentos acumulados, a análise documental tem 
por objetivo dar forma conveniente e representar de outro modo essa 
informação, por intermédio de procedimentos de informação. 

 

Nesse sentido, ter tido acesso ao acervo documental da Igreja Batista 

Independente do Garcia foi encontrar um vasto material que muito contribuiu para uma 

produção escrita rica de elementos visuais onde fica evidente a participação do negro, 

numa perspectiva de protagonismo, na fundação de uma igreja batista que viria a ser 

um marco na História do Protestantismo na Bahia no período pós-abolição. O projeto 

de pesquisa em questão, traz em seu conteúdo diversas imagens importantíssimas, 

inclusive algumas do século XIX, onde observa-se a riqueza de detalhes e o cuidado 

dos fundadores em documentar suas ações para a posteridade. À exemplo da 

informação que se pode verificar nos certificados abaixo:  

 

 



20 

 

 

Figura 1: Cerltificado de Batismo do Pastor Pedro Borges d'Alcântara Borges 
Fonte: Acervo da Igreja Batista Independente do Garcia (Ano 1898) 
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Figura 2: Síntese Histórica pelos 50 anos de fundação da Igreja Batista do Garcia 
Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia (2010) 

 

O trabalho em questão objetiva dialogar teórica e metodologicamente com 

estudos sobre trajetórias de populações afro-brasileiras, pressupõe que entendemos 

a religiosidade das referidas populações na sua formulação mais ampla que engloba 

entre outros: lugar e não-lugar, representação, mentalidades, cotidiano, crenças, 

conhecimentos, significados, dentre outros. 

Assim, na busca da eficácia no resultado do estudo proposto, é importante 

refletir sobre estas prerrogativas acima elencadas. Foram adotadas técnicas de 

pesquisa que estão dentro da lógica da tradição historiográfica, compreendendo o 

mapeamento do acervo documental existente na Igreja Batista do Garcia sobre o 

histórico dos seus fundadores e as conversões de mais negros ao protestantismo:  

 

a) Classificação documental no período de 1910-1930; 

b) Análise do contexto histórico e socioeconômico da educação em 

Salvador nas três primeiras décadas do século XX; 
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c) Observação com o intuito de compreender a proposta de formação da 

intelectualidade negra;  

 

Devido à posse de um acervo organizado, deu-se a escolha da Igreja Batista 

do Garcia como fonte de pesquisa, sobretudo por ter em seus arquivos fontes 

documentais que datam antes mesmo da sua fundação em 1910, vide imagens 

apresentadas ao longo de toda a dissertação. As visitas ao acervo aconteceram 

semanalmente, onde passei a ter acesso à documentação: atas com registro a partir 

de 1908, quando então os membros ainda da Igreja Batista da Bahia, registravam as 

reuniões realizadas com o objetivo de organizar a futura Igreja Batista Independente 

do Garcia, que só seria oficialmente formalizada em 1910; certificado de batismo, 

boletins semanais, jornais e fotografias do início da fundação do novo ministério 

religioso. Vale ressaltar que esses membros nasceram a partir de 1880, ou seja, no 

período ainda da escravidão. Importante dizer que nesse período já existiam um 

número significativo de negros livres e libertos na cidade de Salvador. 

Referente ao período da pesquisa em campo, chamo atenção que houve o 

devido cuidado do uso de luvas e máscara ao manusear a documentação 

centenária12, observando assim as regras e importância histórica e memorial para os 

anais da igreja, bem como fonte de pesquisa para as futuras gerações de estudiosos 

da história do protestantismo na Bahia. Le Goff (1990, p. 423)13, conceitua memória 

da seguinte maneira: 

 

O conceito de memória é crucial. Embora o presente ensaio seja 
exclusivamente dedicado à memória tal como ela surge nas ciências 
humanas [...] A memória, como propriedade de conservar certas informações, 
remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às 
quais  o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que 
dele representa como passadas. 

 

 

 

 

 
12 Referente ao manuseio da documentação, existe orientação: “O manuseio inadequado também tem seu custo: 
se o manuseio normal produz, inevitavelmente seus danos, o manuseio descuidado rapidamente conduz à 
problemas sérios e irreparáveis”. In: OGDEN, Sherelyn (ed.). Armazenagem e Manuseio. Tradução Elizabeth 
Larkin Nascimento, Francisco de Castro Azevedo. 2 ed. Rio de Janeiro: Projeto Conservação Preventiva em 
Bibliotecas e Arquivos: Arquivo Nacional, 2001, p. 07. 
13 LE GOFF, Jacques. História e memória. Trad. Bernardo Leitão et al. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1990. 
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Ter acesso ao acervo da Igreja Batista do Garcia trouxe uma profunda emoção 

por conta da oportunidade de conhecer uma parte da história do protestantismo na 

Bahia, visto que seus membros fundadores tinham nascido seguindo no final do 

século XIX, segundo imagem da certidão de batismo exposta no corpo dessa 

dissertação. 

Ao darmos prosseguimento à pesquisa através do acesso ao acervo da referida 

igreja, identifica-se a representação étnico-racial negra da membresia, e sobre essa 

percepção abordaremos o que vem a ser uma instituição religiosa protestante sendo 

organizada e dirigida por negros, em 1910, quando a capital baiana ainda vivia sob a 

égide do pós-abolição. 

 

 

Figura 4: Maria Celestina de Santana – Membro mais antiga da Igreja Batista do Garcia 
Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia 
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Assim, identifica-se nesse relato o protagonismo do comportamento bem 

característico da população negra baiana que sempre foi tida como revoltosa, não 

aceitando passivamente imposições dos missionários estrangeiros que, nesse caso, 

representavam o sistema escravagista ainda recém abolido.14 

Trazer o aspecto da intelectualidade negra na fundação da Igreja Batista 

Independente do Garcia é, sobretudo, revelar a importância da memória sócio-

histórica de uma população que aprendeu, empiricamente, como ressignificar a 

experiência da diáspora africana no Brasil. E, pensar intelectualidade a partir desses 

sujeitos, faz-se necessário buscar em Gramsci o que vem a ser tal conceito, sendo 

dividido em duas categorias: 

 

1) Cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial 
no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, de um 
modo orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais, que lhe dão 
homogeneidade e consciência própria da função, não apenas no campo 
econômico, mas também no social e no político. 
2) Cada grupo social “essencial”, contudo, surgindo na história a partir da 
estrutura econômica anterior e como expressão do desenvolvimento dessa 
estrutura encontrou, pelo menos na história que se desenrolou até os nossos 
dias categorias intelectuais preexistentes, as quais apareciam, aliás, como 
representante de uma comunidade histórica que não fora interrompida nem 
mesmo pela mais complicada e radicais modificações das formas sociais e 
políticas.15 

 

Nesse sentido, pode-se encontrar no processo dos negros batistas nacionais 

e, especificamente aqui apresentados, o que Gramsci (1982) chama de intelectuais 

orgânicos, por serem aqueles que foram construindo uma identidade sócio-histórica e 

religiosa, sobretudo quando aderem a uma nova fé, distinta das experiências 

religiosas que já se tinham vivido na capital baiana e  procuram dar sua impressão 

criando e dirigindo uma igreja batista independente, em 1910. 

Ainda encontramos na narrativa de Hall (2013), quando o autor do livro Da 

Diáspora: Identidades e mediações culturais enriquece a reflexão sobre as 

identidades negras construídas a partir da experiência transculturais da diáspora 

africana:  

 

A questão subjacente de sobredeterminação – repertórios culturais negros 
constituídos simultaneamente a partir de duas direções - é talvez mais 

 
14  TEIXEIRA, Marli Geralda . “...nós, os batistas...”: um estudo de históriadas mentalidades. Salvador: Sagga, 
2017, p. 71. 
15 GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a Organização da Cultura. 4ª Ed.. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1982, p. 3-5. 
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subversivo do que se pensa. Significa insistir que na cultura popular negra, 
estritamente falando em termos etnográficos, não existem formas puras. 
Todas essas formas são sempre o produto de sincronizações parciais, de 
engajamentos que atravessam fronteiras culturais, de confluências de mais 
de uma tradição cultural, de negociações entre posições dominantes e 
subalternas, de estratégias subterrâneas de recodificação e transcodificação, 
de significação crítica e do ato de significar a partir de materiais pre-
existentes. Essas formas são sempre impuras, até certo ponto hibridizadas a 
partir de uma base vernácula. (HALL, 2013, p. 381) 

 

Ao buscar compreender como se deu o processo de educação, autonomia e 

intelectualidade negra na fundação da Igreja Batista Independente do Garcia no início 

do século XX, faz-se importante ressaltar que os protagonistas desta congregação 

eram pessoas negras e pobres, que apesar de estarem angariando um status de 

intelectualidade, ainda exerciam profissões comuns para a população negra da época, 

vistas muitas vezes como subalternas, quais sejam: sapateiro, pedreiro, marceneiro, 

costureira, pintor, entalhador, carroceiro, vendedor ambulante, mestre de obra.16 

Analisou-se a participação da(o) negra(o) nas tomadas de decisões importantes na 

construção de uma identidade peculiar característica de uma população que aprendeu 

a reivindicar seu espaço na história afro-brasileira. 

Considerando que Salvador era uma cidade que vivia sob os efeitos negativos 

do pós-abolição, a questão da educação deve ser observada no contexto da chegada 

do protestantismo na Bahia, através do trabalho presbiteriano em 1872, visto que 

esses novos membros deveriam, após a conversão, começar a frequentar a Escola 

Bíblica Dominical (EBD), onde a leitura e interpretação da Bíblia eram regra para o 

desenvolvimento da fé cristã protestante. Vale ressaltar que, segundo Menezes (1997, 

p. 79), “no final do século XIX, o número de negros escravizados e libertos analfabetos 

era significativo na cidade de Salvador; bem como sua ascensão social numa 

sociedade branca e escravocrata ainda existente no final do século XIX”.  

Assim, para empreender a discussão das questões já apresentadas, dividiu-se 

esta dissertação em três capítulos. No primeiro, busca-se na historiografia da capital 

baiana, fazer um breve histórico da chegada do protestantismo no século XIX, 

analisando o contexto socioeconômico, cultural e religioso que permitiu a implantação 

da igreja anglicana, presbiteriana e batista. Nesse sentido, pretende-se chegar ao 

grupo de negros batista que, através do Movimento Protesto - contra a liderança dos 

missionários estrangeiros, começou a reivindicar o protestantismo nacional, bem 

 
16 SILVA, Elizete da. A Missão Batista Independente: uma alternativa nacional. Dissertação (Mestrado em 
História Social) - Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador. 1983, p. 217. 
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como compreender como se deu a criação da Igreja Batista Independente do Garcia, 

em 1910, por um grupo de pessoas liderado pelo evangelista negro Pedro D’Alcântara 

Borges.  

No segundo capítulo, desenvolvemos uma compreensão histórica da educação 

na Bahia no período de 1910-1930, voltando o olhar para sua capital no século XIX e 

nas primeiras décadas do século XX, para que se possa compreender em qual 

situação educacional estava imerso o ambiente quando da chegada e do início do 

trabalho protestante de missão em 1882, bem como as leis que permitiam ou não a 

presença de negros escravizados, libertos e ingênuos nas escolas noturnas e se 

existia alguma preocupação da Igreja Batista com essa realidade local. 

Por fim, no terceiro capítulo, no que se refere a religiosidade, traremos o 

histórico das religiões afro-atlânticas em Salvador - cidade que era conhecida por ter 

uma população majoritariamente negra, que sempre apresentou contexto religioso 

com identidade própria - onde se percebe a presença da ancestralidade africana no 

seu cotidiano também através da fé, seja nas religiões de matriz africana, bem como 

no catolicismo e até mesmo judaísmo e islamismo. O início da conversão de negros 

ao protestantismo começa em 1872, com a chegada dos presbiterianos, e 

aumentando, ainda mais, o número de convertidos. Em 1882, com a dos batistas, 

emerge um novo olhar sobre a espiritualidade do afrodiaspórico, que continua 

ressignificando sua crença. A criação da Igreja Batista Independente do Garcia nos 

apresenta mais um exemplo do protagonismo de resistência e intelectualidade quando 

mostra que foi um grupo de negros que decidiu por iniciar um trabalho independente 

dos batistas de missão estrangeira. 

E aqui trazemos uma citação do teólogo e professor Rubem Alves, onde este 

faz uma análise sobre o que vem a ser religião:  

 

Quem é esse homem que produz a religião? Ele é um corpo, corpo que tem 
que comer, corpo que necessita de roupa e habitação, corpo que se reproduz, 
corpo que tem de transformar a natureza, trabalhar, para sobreviver. Mas o 
corpo não existe no ar. Não o encontramos de forma abstrata e universal. 
Vemos homens indissoluvelmente amarrados aos mundos onde se dá sua 
luta pela sobrevivência, e das ferramentas. Os boias-frias, os pescadores, os 
que lutam no campo, os que trabalham nas construções, os motoristas de 
ônibus, os que trabalham nas forjas e prensas, os que ensinam crianças e 
adultos a ler - cada um deles, de maneira específica, traz no corpo as marcas 
do seu trabalho. Mas que se traduzem na comida que podem comer, nas 
enfermidades de podem sofrer, nas diversões a que podem se dar, nos anos 
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que podem viver, e nos pensamentos com quem podem sonhar – suas 
religiões e esperanças.17 

 

Rubem Alves traz a narrativa religiosa a partir das experiências do homem com 

seu modo de vida, e, através desses modos, encontrarão seus pares, a fim de que se 

possa, em comunidades de fé, compartilhar pão e dores. Assim, conheceremos um 

grupo de negros reunidos, que planejou e fundou uma igreja com um perfil 

independente do que estava sendo apresentado por um outro grupo que tinha em sua 

liderança mulheres e homens brancos, impondo seu pertencimento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 ALVES, Rubem. O que é religião?. 3 ed.- São Paulo: Edições Loyola, 2001, p. 61. 
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2. OS PRIMEIROS PROTESTANTES NA BAHIA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações. Batizando-os 
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

 
(Mateus 28:19) 
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2.1  BREVE HISTÓRICO RELIGIOSO NA BAHIA 

 

Ao traçar uma linha do tempo sobre o histórico religioso na Bahia desde o 

período da colonização em 1500, até a chegada do protestantismo de missão em 

1872, na capital baiana, compreendemos que este foi marcado pela implantação da 

hegemonia católica romana quando, de início, começa com a catequização dos povos 

indígenas. Porém, a formação religiosa do Brasil passou a ser constituída de uma 

grande diversidade a partir do momento em que, junto aos primeiros católicos 

português, vieram também os cristãos-novos, que eram judeus convertidos, 

forçosamente, ao cristianismo. Nos próximos parágrafos traremos um breve resumo 

para mostrar a experiência de resistência e sobrevivência identitária dos cristãos-

novos, podendo assim, em certo ponto, ser assemelhada com a história da diáspora 

africana no Brasil. 

Logo em seguida, com a chegada dos africanos trazidos para exercerem 

trabalho escravo, a configuração religiosa na então colônia, passou a ter uma fé tecida 

também pelas religiões de matriz africana, inclusive a islâmica (malê). No inicio do 

século XIX, um novo credo religioso chega à Salvador, o protestantismo, que durante 

algumas décadas era só para dar assistência espiritual aos anglicanos que tinham 

comércio na cidade. Porém, só a partir de 1872 é que, efetivamente, os efeitos da 

nova religião serão sentidos entre a população, pois nesse momento começa o 

protestantismo de missão, que tinha como objetivo fazer proselitismo entre a 

população soteropolitana.  Para melhor compreensão e análise desse campo 

religioso, citamos aqui Bourdieu (2001, p. 34)18: 

 

O conjunto das transformações tecnológicas, econômicas e sociais, 
correlatas ao nascimento e ao desenvolvimento das cidades e, em particular, 
aos progressos da divisão do trabalho e à aparição da separação do trabalho 
intelectual e do trabalho material, constituem a condição comum de dois 
processos que só podem realizar-se no âmbito de uma relação de 
interdependência e de reforço recíproco, a saber, a constituição de um campo 
religioso relativamente autônomo e o desenvolvimento de uma necessidade 
de “moralização” e de “sistematização” das crenças e práticas religiosas. 

 

Por este ângulo, observa-se que o campo religioso exposto na introdução 

desse capítulo, dialoga perfeitamente com a compreensão teórica de Bourdieu, 

quando busca-se traçar a heterogeneidade social e de fé brasileira e, especificamente 

 
18 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2007. 
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na cidade de Salvador, onde a efervescência de uma população negra oriunda de 

uma multiciplicidade étnica africana, após três séculos de experiências nas áreas 

socioeconômicas com a população branca cristã-católica, teremos uma sociedade 

eclética no que diz respeito a religiosidade. 

No tocante a presença de Cristãos-novos no Brasil, estes eram portugueses 

convertidos ao judaísmo e vieram com as primeiras embarcações para a Colônia 

Portuguesa na América, fugindo da Inquisição católica no século XVI, em Portugal. 

Sobre este grupo religioso pairava toda sorte de maldição, pois eram culpados pela 

crise econômica, doenças, manifestações negativas da natureza, etc.  

À vista de Siqueira (2008), esta nos traz o seguinte relato acerca da 

perseguição aos cristãos-novos desde Portugal: 

 

O Tribunal foi criado por Paulo III – o Papa Trento – movido pelas solicitações 
de reformas para manter a cristandade e para manter a vontade do rei 
absoluto de Portugal, D. João III, o Rei Pio, cuja fidelidade o papa precisava 
conciliar. O rei precisava preservar seu reino, realizando a unificação política 
alicerçada na homogeneidade das conseqüências. Via na Inquisição 
instrumento para acalmar os espíritos, a disciplina de vários estamentos 
sociais, com a redução dos cristãos novos, elementos desconformes pelo seu 
cripto-judaismo, além da possibilidade de prevenir a infiltração da dissidência 
protestante.19 

 

Referente á colônia Portuguesa na América, Novinsky (2009, p. 4), observa que 

“...aproximadamente 30% da população branca e livre nos séculos XVII e XVIII tinham 

origem judaica e que os judeus entraram intimamente na composição étnica da 

população brasileiro”.20 

A capitania baiana recebeu a primeira levada de judeus saídos de Portugal no 

início da colonização, pois viam nessa oportunidade a opção de fugir do Tribunal do 

Santo Ofício da Inquisição que se instalara naquele país. Chegando aqui, estes tinham 

“certa” liberdade para empreenderem comercialmente e também dar continuidade à 

sua vida familiar e religião.  

De acordo com Novinsky (2001, p. 70) 21, 

  

 
19 SIQUEIRA, Sonia. O poder da inquisição e a inquisição como poder. Revista de História das Religiões – Ano 
I, nº 1 – Identidades religiosas e história. 2008, p. 84. 
20 NOVINSKY, Anita. O legado do judaísmo à civilização brasileira. In: LEWIN, Helena (coord.). Identidade e 
Judaísmo: como se expressa o judaísmo brasileiro. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009, 
p. 2-8. 
21 NOVINSKY, Anita. Os cristãos-novos no Brasil colonial: reflexões sobre a questão do marranismo. Tempo, Rio 
de Janeiro, v. 6, n. 11, pp. 67-75, 2001. 



31 

 

Nos séculos XVI e XVII, o Brasil era a “Terra prometida” para as pessoas 
banidas de Portugal. Mas a vinda da maioria desses degredados para o Brasil 
era composta de cristão-novos, acusados de cripto-judaismo: prática judaica 
às escondidas, devido à perseguição da Santa Inquisição praticada em 
Portugal. [...] Na Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais, entre 25 e 30% da 
população branca, era de marranos. 

 

Ainda sobre esse grupo religioso, temos importantes relatos da atuação desses 

atores no solo baiano, Silva (2017, p. 94), 

 

Cristãos-novos que residiam na Bahia no período, a exemplo da família 
Lopes, fizeram rentáveis negócios entre o Brasil e os Países Baixos.  Nos 
arquivos notoriais de Amsterdam, encontram-se vários assentamentos de 
contratos de navios e serviços que faziam o comércio de açúcar e tabaco com 
a Bahia, desde 1605. A Sinagoga Portuguesa de Amsterdam, fundada por 
judeus expulsos de Portugal e Espanha, é uma prova das relações intensas 
entre Portugal e os Países Baixos, que remontam ao século XIII com a feitoria 
Portuguesa de Antuérpia com o comércio de Sal. 

 

Nesse sentido, observa-se a presença do judaísmo na província baiana desde 

os seus primórdios da colonização e, certamente, se aprofundarmos mais na 

pesquisa, encontraremos marcas dos cristãos-novos nos elementos da cultura 

religiosa baiana. 22 

Ainda sobre a presença de outros credos no Brasil Colônia, apresentamos aqui 

a presença dos primeiros protestantes quando da Invasão Francesa no Rio de Janeiro 

(1555-1560) e a Invasão Holandesa (1630-1654). 

Entre o período de 1555 a 1560, os franceses se instalaram no Rio de Janeiro, 

através do vice-almirante Nicolas Durand de Villegaignon, na comitiva também vieram 

como colonizadores os huguenotes (calvinistas), para refugiarem-se da perseguição 

religiosa na França. O interesse missionário de Villegaignon pode ser notado na 

incidência nos seus relatos sobre a experiência na colônia da expressão “abrir o 

caminho da salvação para os selvagens”23. Ressalta-se a presença entre eles de doze 

pastores comissionados por Calvino.24 Nessa primeira tentativa de os franceses 

protestantes colonizarem o Brasil, foi feita uma Confissão de Fé (Confessio 

Fluminense) que continha 17 artigos, escritos por Jean du Bordel em resposta a um 

questionamento preparado pelo vice-almirante. Villegaignon abandonou a colônia em 

 
22 SILVA, Elizete da. Protestantes na terra da promissão: entre Deus e Mamom. In: SILVA, Elizete da.; SANTOS, 
Lyndon de Araújo.; ALMEIDA, Vasni de (orgs.). 500 anos da Reforma Protestante no Brasil: Um debate histórico 
e historiográfico. – Editora CRV: Curitiba, 2017, pp. 87-108. 
23 CAIRNS, Earle E. O Cristianismo através dos Séculos: uma História da Igreja Cristã. 2.ed. São Paulo: Vida 
Nova, 1995, p. 359. 
24 Ibidem. 
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1559, pois havia dissensões internas e a França estava em desordem. Por essa 

fragilidade, a frota portuguesa expulsou os franceses do Brasil.25 Silva (2017, p. 90), 

menciona que “a primeira confissão de fé e os primeiros cultos protestantes no 

território brasileiro datam de 1555 na Guanabara e adotaram uma confissão de fé, 

seguindo a prática europeia”.26 

A segunda tentativa acontece entre 1630-1654, com os calvinistas holandeses, 

quando fundam sua colônia no nordeste brasileiro, em 1630, exatamente em 

Pernambuco. Em 1641, os holandeses dominam praticamente toda a região 

nordestina, desde o Maranhão até Sergipe, com exceção da Bahia que os venceu e 

não permitiu a invasão da capitania. Por ser um calvinista convicto, o Governador-

Geral holandês Mauricio de Nassau, colocou em pontos estratégicos escolas 

missionárias a fim de alcançar os ameríndios, porém poucos dentre eles foram 

convertidos27. No caso da população negra, os protestantes diziam ser essa mão-de-

obra escrava indispensável. 

O primeiro Sínodo Reformado na América (Assembleia de Ministros ou 

Pastores Protestantes) foi organizado em 1635 com oito pastores e cinco anciãos 

dirigentes. A primeira decisão judicial sobre o divórcio no Brasil se dá nesse período 

de colonização holandesa.28 

Em seu artigo Protestante na terra da promissão: entre Deus e Mamom, a 

pesquisadora referência da história do protestantismo no Brasil, e, sobretudo na 

Bahia, Prof.ª Dr.ª Elizete da Silva (2017, p. 87), faz o seguinte relato: 

 

No alvorecer dos tempos modernos, as riquezas da América, 
intensificaram a cobiça, tanto de católicos quanto de reformados. A 
burguesia protestante também se lançou aos mares em busca de 
mercados e enriquecimento. Empreendedores de origem luterana, 
calvinista ou anglicana, encetaram individualmente ou engajados em 
navios mercantes, viagens de exploração como comerciantes ou 
mercenários.29 

 

 
25 Ibidem, p. 360. 
26 SILVA, Elizete da. Protestantes na terra da promissão: entre Deus e Mamom. In: SILVA, Elizete da.; SANTOS, 
Lyndon de Araújo.; ALMEIDA, Vasni de (orgs.). 500 anos da Reforma Protestante no Brasil: Um debate histórico 
e historiográfico. – Editora CRV: Curitiba, 2017, pp. 87-108. 
27  CAIRNS, Earle E. O Cristianismo através dos Séculos: uma história da igreja cristã. 2.ed. São Paulo: Vida 
Nova, 1995, p. 361.  
28 Ibidem,  p. 361. 
29 SILVA, Elizete da. Protestantes na terra da promissão: entre Deus e Mamom. In: SILVA, Elizete da.; SANTOS, 
Lyndon de Araújo.; ALMEIDA, Vasni de (orgs.). 500 anos da Reforma Protestante no Brasil: Um debate histórico 
e historiográfico. – Editora CRV: Curitiba, 2017, pp. 87-108. 
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Sobre a presença de franceses calvinistas no Rio de Janeiro, quando ocorreu 

a invasão, Silva (2017, p. 90) também contribui: 

 

Villegagnon, de imediato, tentou estabelecer uma comunidade reformada na 
sua colônia francesa na Guanabara. Em carta ao reformador João Calvino, 
solicitou a vinda de pregadores para converter os indígenas e pastorear os 
huguenotes que o acompanharam na aventura atlântica. A Igreja de Genebra, 
enviou os ministros do evangelho Richer e Chartier, bem como o jovem Jean 
De Léry, que não mediu esforços para desqualificar a narrativa do católico 
André Thevet intitulada As Singularidades da França Antártica. Dir-se-ia que 
as lutas entre papistas e protestantes, também ocorriam no campo do registro 
histórico, que ambos empreenderam sobre a colonização francesa no Rio de 
Janeiro do século XVI. 
 

Após esses episódios da primeira experiência da fé protestante, a Igreja Oficial 

só voltou a ter preocupação com a presença de outra fé cento e cinquenta anos 

depois, com  a chegada da Família Real, em 1808 - que na fuga da guerra contra a 

França, teve apoio da Inglaterra na travessia, e como uma das formas de paga, abriu 

os portos brasileiros para entrar, além das mercadorias inglesas, a fé protestante. 

Ao apoiar a travessia da Coroa Portuguesa para sua colônia na América, a 

Inglaterra beneficia-se de acordos assinados em troca do “favor” prestado.  Surge 

então, o Tratado de Aliança e Amizade e de Comércio e Navegação, permitindo, de 

forma legal, a entrada de vários comerciantes, artistas franceses e imigrantes, além 

de viajantes naturalistas de várias regiões do Velho Mundo, que têm permissão de 

estudar o que o país desconhecido parecia prometer em novidades. 

Então o campo religioso no Brasil e, especificamente na cidade de Salvador, 

estava em conflito visto que, até antes da chegada da Família Real, a Igreja Católica 

reinava oficialmente ao ponto de, até o século XVIII, praticar a Santa Inquisição. Na 

Constituição de 1824, o Imperador D. Pedro I decreta oficialmente a continuidade da 

união entre Igreja e Estado, constando no art. 5º in inítio: “A Religião Católica 

Apostólica Romana continuará a ser a religião do Império”. Nessa união que até então 

parecia indissociável, o Estado não deu a liberdade que a Igreja esperava por ser esta 

a oficial, causando assim certos conflitos entre as duas instituições, principalmente no 

que se tratava da abertura para um novo credo, como já foi mencionado 

anteriormente. Vale ressaltar que, com a chegada da República em 1891, quando 

houve a separação entre Estado e Igreja, os conflitos se intensificaram. 
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Boanerges Ribeiro (1973, p. 17)30, no seu livro Protestantismo no Brasil 

Monárquico, afirma que, “mesmo antes da abertura dos portos às nações amigas, 

alguns estrangeiros, entre os quais, provavelmente, protestantes, já começaram a 

entrar no Brasil”. No Artigo 9º do Tratado de Aliança e Amizadde, o Príncipe Regente 

de Portugal diz que não haverá Inquisição na colônia, a partir da assinatura do tratado. 

Os artigos 12 e 23 do Tratado de Comércio e Navegação declaravam: 

 

1º) Que os vassalos de S.M. Britânica residentes nos territórios e domínios 
portugueses não seriam perturbados, inquietados, perseguidos ou 
molestados por causa da sua religião, e teriam perfeita liberdade de 
consciência, bem como licença para assistirem e celebrarem o serviço divino 
em honra do Todo Poderoso Deus, quer dentro das suas casas  particulares, 
quer nas suas particulares igrejas e capelas da sua religião, sob as únicas 
condições de que estas se assemelhassem externamente a casa de 
habitação, também que o uso dos sinos não fossem  permitido para o fim de 
anunciarem publicamente as horas do serviço divino. Sendo-lhes vedado, 
entretanto, pregar ou declamar publicamente contra a religião Católica ou 
procurar fazer prosélitos ou conversões. 2º) que seria permitida em Goa, e 
suas dependências a livre tolerância de todas e quaisquer seitas religiosas. 
(RIBEIRO, 1973, p. 17) 

  

Consideramos que esses protestantes começaram, aos poucos, a transitar no 

meio da sociedade brasileira, conseguindo assim, ganhar espaço para ampliar seu 

território de atuação. Pode-se, então, avaliar as relações de interesses que foram 

cconstruídas para que a nova fé não sofresse tanta restrição por parte do Estado, 

quanto da Igreja Católica.  

Santos (2017, p. 129), verificou esse posicionamente quando escreve em seu 

artigo “Eis os milhões que em trevas tão medonhas”: o protestantismo no Brasil 

Oitocentista: 

 

Os protestantes no Brasil, sobretudo os missionários estrangeiros, se 
destacaram nos campos das lutas jurídicas amparados nos pressupostos 
teológicos e liberais. Alinharam-se a juristas importantes como aportes às 
suas reivindicações, que foram, pelo menos, voltadas para quatro frentes: a 
defesa da liberdade religiosa ante ao exclusivo da Igreja Católica na 
Constituição e o Regime do Padroado ainda vigente; o direito ao enterramento 
de protestantes em cemitérios públicos, então administrado pelas irmandades 
católicas que não admitiam receber protestantes, judeus e pagãos; o 
reconhecimento por parte do Estado de casamentos feitos por pastores, bem 
como o seu registro; e o mesmo reconhecimento público de registros de 
nascimento feitos pelas igrejas evangélicas.31 

 
30 RIBEIRO, Boanerges. Protestantismo no Brasil Monárquico, 1822-1888: aspectos culturais de aceitação do 
protestantismo no Brasil. São Paulo: Pioneira, 1973. 
31 SANTOS, Lyndon de Araujo. "Eis os milhões que em trevas tão medonhas": o protestantismo no Brasil 
Oitocentista. In: SILVA, Elizete da.; SANTOS, Lyndon de Araújo.; ALMEIDA, Vasni de (orgs.). 500 anos da 
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Referente a liberdade de propaganda, os protestantes também obtiverem êxito. 

Boanerges Ribeiro (1973) afirma que: 

 

A liberdade de propaganda religiosa católica foi testada e confirmada centena 
de vezes, na fase de introdução do Protestantismo a brasileiros. Em regra, os 
agentes das Sociedades Bíblicas não foram incomodados logo no início.[...] 
Os propagandistas protestantes publicavam livremente artigos(com matéria 
paga) na imprensa; faziam imprimir panfletos; importavam livros e panfletos 
da Inglaterra e dos Estados Unidos.32 

 

Ainda sobre liberdade e repressão, Ribeiro (1973) disserta:  

 

As tentativas de intimidação dos pregadores protestantes foram frequentes, 
em nível local. Mas nunca se intimidaram, e tiveram, em regra, a sebedoria 
de buscar proteção nas altas autoridades brasileiras; sempre a encontraram, 
e enérgica. Souberam, também, os pregadores, amparar-se no sistema 
jurídico nacional, assessorando-se com juristas de reconhecida autoridade, 
para não virem a violar leis do país.33 

 

Silva (1999) relata um importante episódio, em que se evidencia os conflitos 

entre as diferentes vertentes do cristianismo, quando da passagem de um sacerdote 

do alto escalão da Igreja Católica pelo Rio de Janeiro: 

 

Quando da assinatura do tratado que permitia liberdade religiosa aos súditos 
britânicos, o Arcebispo de Nisibis, que estava no Rio de Janeiro, protestou 
agressivamente contra as medidas do governo de D. João, ameaçando, 
inclusive, com a volta da Inquisição “para cuidar dos interesses da religião 
católica e refrear o progresso dessa heresia entre os brasileiros”.34 
 

Sobre o cenário religioso na Bahia, é importante saber que a presença 

protestante se deu pela primeira vez com a Invasão Holandesa no período de 1624-

1625.35 Porém, os holandeses não permaneceram por muito tempo a ponto de deixar 

marcas de sua presença religiosa no solo baiano, pois foram expulsos rapidamente 

quando negros e indígenas habitantes de Salvador, enfrentarem e resistiram aos 

invasores. Como se pode observar na figura nº 6, que segue abaixo: 

 
Reforma Protestante no Brasil: Um debate histórico e historiográfico. – Editora CRV: Curitiba, 2017, pp. 119-

138. 
32 RIBEIRO, Boanerges. Protestantismo no Brasil Monárquico, 1822-1888: aspectos culturais de aceitação do 
protestantismo no Brasil. São Paulo: Pioneira, 1973, pp. 116-117. 
33 Ibidem, p. 120. 
34 SILVA, Elizete da. Conflitos no Campo Religioso Baiano: protestantes e católicos no século XIX. Sitientibus. 
Feira de Santana-Ba, n. 21, pp. 51-67, jul./dez. 1999., p. 59. 
35 Disponível em: https://www.historia-brasil.com/bahia/invasao-holandesa.htm. Acesso em: 28 de ago. de 2019. 

https://www.historia-brasil.com/bahia/invasao-holandesa.htm
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Figura 5: La Recuperación de Bahía de Todos los Santos36 
Fonte: Domínio Público (2019). 

 
 

Na segunda metade do século XIX, a província da Bahia apresentava  

complexo tecido religioso com o catolicismo atuando entre fé e política; os negros 

escravos e libertos praticando sua fé no candomblé, na umbanda nas missas católicas 

(a cerca dessa temática, discorreremos no próximo capítulo) e, por fim, os 

protestantes se instalando definitivamente em solo baiano. 

 
36 Pintura em óleo do artista barroco espanhol Juan Bautista Maíno (1581-1649). Retrata a reconquista da Cidade 

do Salvador, em 1625, pelos espanhóis, após a invasão holandesa. A obra foi feita por volta de 1634 para decorar 
o Salón de Reinos do Palacio del Buen Retiro. Hoje faz parte do Acervo do Museo del Prado, Madrid. 
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A Primeira República suscitou momentos de inquietude para a Igreja Católica 

e o Estado. Por ter sido a religião oficial do país por quase 400 anos, perder esse 

status gerou muitos desafetos não só com governos, mas também com políticas 

internas dentro da própria igreja.  

A historiadora e professora Elizete da Silva (1999)37, em seu artigo Conflito no 

Campo Religioso Baiano, traz o relato feito pelo Rev. Martyn38, no seu diário pessoal, 

é um exemplo seguro de como o clero anglicano percebia o campo religioso baiano 

no início do século XIX e ao mesmo tempo deixa entrever as representações tecidas 

sobre a cultura baiana, marcada pelo catolicismo: 

 

Martyn escandalizou-se com as manifestações da fé católica não escondendo 
o seu desprazer ante a figura de um frade postado diante de uma Igreja a 
recolher esmolas enquanto passantes beijam-lhe a mão ou tiravam 
respeitosamente o chapéu. Concluiu que naquele país “há cruzes em 
abundância, mas quando será ali sustentada a doutrina da cruz? (AUGEL, 
1980, p. 32 apud SILVA, 1999, p. 58) 

 

Lisboa (1997)39 traz o relato do livro Viagem pelo Brasil 1817-1820, dos alemães 

Spix e Martiu, que em viagem pela Bahia, chegam na cidade de Salvador em plena 

Festa da Lavagem do Bonfim, e fazem a seguinte observação:  

 

Os vozerios e seus divertimentos extravagantes do grande número de negros 
ali reunidos, dão a essa festa popular uma feição estranha e excêntrica da 
qual só pode fazer idéia quem observou as diversas raças na sua 
promiscuidade. Igualmente atrativo para os observadores são as 
particularidades das diferentes classes e raças, que se manifestam, quando, 
acompanham uma procissão religiosa, passam pelas ruas da Bahia. 
(LISBOA, 1997, p. 136) 

 

Ainda sobre a população que predominava na Bahia, citamos Luiz Viana Filho 

(2008, p. 189): 

 

Embora geralmente confundidos sob designação genérica de negros, bantos 
e sudaneses, ao serem transportados para  a Bahia, eram representantes de 
culturas peculiares a cada um dos dois grupos. Se é possível compará-los 

 
37 SILVA, Elizete da. Conflitos no Campo Religioso Baiano: protestantes e católicos no século XIX. Sitientibus. 
Feira de Santana-Ba, n. 21, pp. 51-67, jul./dez. 1999. Disponível em: 
http://www2.uefs.br:8081/sitientibus/pdf/21/conflitos_no_campo_religioso_baiano.pdf. Acesso em: 28 de abr. de 

2020.   
38 Reverendo Anglicano Henry Martyn, que em 1819, ao viajar para a India, fez uma pausa em Salvador e isto 
causou certa insatisfação por parte da Igreja Católica que o arguiu tanto em francês quanto em latim, sobre as 
questões teológicas. In: SILVA, Elizete da. Conflito Religioso no Campo Baiano: protestantes e católicos no 
século XIX. Sentientibus, Feira de  Santana,  n. 21, pp. 51-67, jul./dez, 1999. 
39 LISBOA, Karen M. A Nova Atlântida de Xpix e Martius: natureza e civilização na Viagem pelo Brasil. Vol. II. 
São Paulo: Hucitec, 1997, p. 136. 

http://www2.uefs.br:8081/sitientibus/pdf/21/conflitos_no_campo_religioso_baiano.pdf


38 

 

pela condição comum a ambos de serem povos backward – para usar duma 
expressão americana – em relação à população branca da antiga metrópole 
brasileira, nem por isso se deverá desconhecer as profundas divergências 
que os separavam, bem mais fortes do que distanciavam uma nação da outra, 
dentro de cada um dos grupos. E, como os povos de cultura ou índole 
diferente, era natural que também não reagissem do mesmo modo ao contato 
duma nova cultura. O fato talvez explique mesmo o equívoco de algumas 
conclusões baseadas na observação de sobrevivências culturais.40 

 

Nesse sentido, tanto os africanos quanto os afro-brasileiros escravizados e 

libertos já experienciavam a religiosidade de forma efetiva tanto no catolicismo, bem 

como na religião de matriz africana. Esse último sendo perseguido pelas autoridades, 

que chegavam até a invadir os terreiros de candomblé (TELES, 2009). Convém 

aprofundar a pesquisa de como esse negro que já vivia e convivia há 350 anos 

(re)construindo sua identidade, numa situação de vulnerabilidade socioeconômica e 

também com baixa escolaridade, converte-se ao protestantismo e começa a 

frequentar a Escola Bíblica Dominical no trabalho batista, que tem seu inicio na cidade 

de Salvador em 1882. Tal modelo de escola tem no seu currículo conhecer a Deus 

através da leitura e interpretação da Bíblia. 

 

2.2 O PERFIL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL 

 

Para melhor compreensão de como era o contexto socioeconômico e cultural 

quando da chegada dos primeiros protestantes no início do século XIX em Salvador, 

é necessário fazer uma breve visita ao Brasil Imperial, a fim de que se possa conhecer 

o ambiente de uma cidade onde a sociedade começava a apresentar um perfil singular 

de seus habitantes, principalmente com o processo do tráfico de africanos para 

exercerem trabalho escravo; os brancos senhores de engenhos e representante da 

elite; os pardos, estes já resultado dos relacionamentos  inter-raciais. A população 

indígena, apesar de ser a originária, não é trazida com tanta frequência para a 

Salvador Oitocentista, pois, devido a questões de guerras e resistências com o 

colonizador, houve o processo de interiorização dos indígenas. Tais considerações se 

fazem necessárias uma vez que a existência de marcadores sociais, principalmente 

no quesito racial, perdurassem por muito tempo, devendo ser considerado na hora de 

se fazer qualquer tipo de pesquisa acadêmica.  

 
40 VIANA FILHO, Luiz. O negro na Bahia: um ensaio clássico sobre a escravidão.  4ª ed. - Salvador: EDUFBA: 

Fundação Gregório de Matos,  2008. 
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Paul Gilroy (2012), também contribui para a reflexão a respeito da contribuição 

do afrodiaspórico na construção da cultura onde habitavam: 

 

Os efeitos das negações por parte do racismo, não só da integridade cultural 
negra, mas da capacidade dos negros de sustentarem e reproduzirem 
qualquer cultura digna do nome, são aqui claramente visíveis. O lugar 
preparado para a expressão cultural negra na hierarquia da criatividade 
gerada pelo pernicioso dualismo metafísico que identifica os negros como 
corpo e os brancos com a mente é o segundo fator importante. Entretanto, 
para além dessas questões gerais reside a necessidade de se projetar uma 
cultura racial coerente e estável como meio de estabelecer a legitimidade 
política do nacionalismo negro e as noções de particularidade étnica sobre a 
qual ela tem passado a recorrer. Pode-se dizer que essa reação defensiva ao 
racismo assumiu seu apetite evidente pela mesmice e simetria a partir dos 
discursos do opressor.41  

 

Mesmo esta pesquisa fazendo referência às três primeiras décadas do século 

XX, quando Salvador ainda vivia o período pós-abolição da escravidão negra, 

buscamos trazer os principais grupos étnicos africanos que aqui chegaram e 

habitaram - deixando seu legado para a descendência afro-baiana - dos quais os 

fundadores da Igreja Batista do Garcia eram descendentes. Pois, como consta nos 

certificados de batismo, alguns membros nasceram a partir de 1880. 

Em sua célebre obra O negro na Bahia, Luiz Viana Filho (2008), apresenta 

pesquisa detalhada sobre as localidades de onde vieram os africanos para a Bahia e, 

especificamente, para habitarem em Salvador. O “negro da Guiné” designava os 

africanos trazidos à força de Cabo Verde e das ilhas de São Tomé e Príncipe (Século 

XVI); Angola (Século XVII); Costa da Mina e Golfo do Benin (Século XVIII até 1815). 

Entre 1816 a 1851, acontece o período da ilegalidade e o tráfico de africanos 

escravizados se intensifica.42 

 

 

Quantos negros entraram no Brasil? Apesar de muito repetida, a interrogação 
continua ainda irrespondida. A míngua de documentos sobre o assunto teve 
como conseqüência recorrerem escritores e historiadores a cálculos 
aproximados. A pobreza dos nossos arquivos em relação à matéria obrigou 
cada um a proferir um critério para, do confronto do pouco que se conhece, 
chegar a uma conclusão, que, se algumas vezes parece aproximar-se de 
números viáveis, outras de distanciou inteiramente das cifras porque é lógico 
concluir... O problema é dos mais complexos e joga com múltiplos fatores. O 
primeiro é a diversidade dos pontos de importação e exportação. Da áfrica 

 
41 GILROY, Paul. O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. Rio de Janeiro: Editora 34, 2012, p.101. 
42 VIANA FILHO. Luiz. O negro na Bahia: um ensaio clássico sobre a escravidão.  4ª Ed.  – Salvador: EDUFBA: 
Fundação Gregório de Matos, 2008, p. 38. 
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vinham escravos da Costa da Minha, de Angola e de Moçambique. Poucos 
de Cabo Verde.43 

 

Complementando ou reforçando a origem dos grupos étnicos africanos que 

vieram para o Brasil no período colonial, Nina Rodrigues também traz a seguinte 

informação: 

 

[...] Os mais conhecidos no Brasil eram os provindos da Guiné, em cujo 
número o compreendiam: Berbéres, Jalofos, Felupos, Mandigas; do Congo 
de Moçambique e da Costa da Mina, donde eram o maior número dos que 
entrevam na Bahia, que ficava fronteira e mui fácil navegação, motivo porque 
nessa cidade todos os escravos aprendiam menos o português, entendendo-
se uns com os outros em nagô.44 

 

Ainda citando Nina Rodrigues, que fala sobre o aspecto religioso africano em 

Salvador: 

 

Na Bahia, a Irmandade de N.S. do Rosário, na egreja da mesma vocação na 
Baixa dos Sapateiros, templo edificado em longínqua data colonial, pertencei 
igualmente aos Angolas e pelo compromisso ou estatuto primitivo, também é 
possível se tivessem eleito rei e rainha, em vez de juiz e juíza da festa.45 

 

 

 

 

 
43 Ibidem, p. 143. 
44 RODRIGUES, Nina. Os africanos no Brasil. Biblioteca Pedagógica Brasileira. Série V: Brasiliana, p. 59. 
45 Ibidem, p. 69. 
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Figura 6: Perfis dos Africanos por região 
Fonte: Domínio Público 

 

Estendemos a pergunta: quais eram os ascendentes africanos dos fundadores 

da Igreja Batista do Garcia? Seriam estes filhos e netos de ex-escravizados? A 

decisão por uma liderança negra certamente que seria uma das características de 

uma população conhecida por seu histórico de rebeldia e resistência? Traremos com 

mais detalhes de informações esse perfil negro no terceiro capítulo quando 

abordaremos a autonomia e intelectualidade negra em Salvador no período da pós-

abolição. 

O aspecto socieconômico da província da Bahia ao longo do século XIX, e em 

destaque para Salvador e Recôncavo, estava assentado na questão racial. Walter 

Fraga Filho (1996, p. 24) 46, faz o seguinte panorama: 

 

A cor da pele negra podia ser decisiva na classificação social dos indivíduos. 
A elite considerava-se branca mesmo que para isso fosse preciso ocultar ou 
negar a sua, ainda que longínqua,  ascendência negra. Isso porque a posse 
de bens tinha a curiosa faculdade de branquear até mesmo pessoas de tez 

 
46 FRAGA FILHO, Walter. Mendigos, Moleques e Vadios na Bahia do Século XIX. Salvador: EDUFBA, 1996. 



42 

 

(pele) mais escura. Ser branco ou identificar-se como tal era poder contar 
com possibilidades bem mais amplas de ascensão social ou pelo menos não 
descer ao último degrau da indigência. 
 

 Para os pretos e pardos que formavam a maior parcela da população 

soteropolitana, sua situação era de total abandono e porque não dizer, de miséria. 

Quando muitas vezes os mestiços, e em especial os mulatos, podiam alcançar certo 

prestígio nas carreiras militar, eclesiástica ou no funcionalismo público, a 

discriminação que sobre eles recaia podia fechar-lhes as portas da ascensão social e 

reduzi-los à pobreza. Porém, é importante trazer o perfil comum de liderança,  luta e 

resistência que essa população negra construiu ao longo desse processo na cidade 

de Salvador.  

Assim como, nesse novo espaço religioso e através da educação, conhecer o 

protagonismo intelectual do referido grupo que - além da fundação de uma Igreja 

Batista independente - cria escolas, o jornal O Libertador e, em 1916, a Missão Batista 

Independente. Busca-se também mapear no período de 1910 a 1930, dados históricos 

por meio de fontes documentais: as primeiras atas e cartas existentes na Igreja Batista 

Independente do Garcia; investigar pelo viés histórico a configuração sócio-identitária 

e as relações imersas no protestantismo de missão.  Compreendendo que - quando o 

trabalho batista começa, ainda no período da escravidão - a cidade já tinha um número 

significativo de negros libertos, devido ao processo de resistência e luta desses 

sujeitos por sua liberdade, comprando assim sua alforria. 
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Figura 7: Profissões dos Negros no séc XIX 
Fonte: O Negro na Bahia47 

 

 
47 FILHO. Luiz Viana. O negro na Bahia: um ensaio clássico sobre a escravidão.  4ª ed. - Salvador: EDUFBA: 

Fundação Gregório de Matos,  2008, p. 137. 
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A historiadora e Geógrafa Anna Amélia Vieira Nascimento (2007, p. 99)48 traz 

como referência o censo demográfico realizado em 1855, onde a classificação 

étnico/racial dos habitantes da cidade de Salvador aparece como: branco, pardo, 

crioula, cabra e preta. Nesse sentido, ao pesquisar sobre a chegada do protestante 

de comércio na Bahia, esses aspectos também devem ser levados em consideração. 

A autora também faz referência a população que habitava as freguesias de Salvador: 

 

Existiam camadas representativas em todos os segmentos da sociedade, em 
nenhuma delas encontrando-se somente um tipo de categoria social, 
evidenciando uma discriminação inexistente nas freguesias em geral, embora 
essa situação possa ser observada em número expressivo de quarteirões. 
(NASCIMENTO, 2007, p. 111) 

 

Importante também se trazer a presença da família nesse momento em que 

busca-se fazer um breve histórico sobre o perfil social de Salvador. O modelo de 

família extensiva era a que mais representava a cidade. Esta era constituída de pai, 

mãe, filhos, netos e demais pessoas – parentes, agregados, escravos. O homem 

branco representava o chefe da família. Segundo Nascimento (2007, p. 196), “os 

brancos, apesar de numericamente inferiores ao conjunto de outras categorias raciais, 

evidentemente dominavam a cidade, até mesmo na contagem dos chefes de família”.  

A presença patriarcal tinha representações distintas dentro da família. Se esta 

fosse da zona rural, este pai seria rude, autoritário, violento, tanto para esposa e filhos, 

bem como a figura do senhor de engenho era severa para na relação com os 

escravos. Porém, na área urbana, ou seja, na capital, figura patriarcal já não era tão 

representativa, visto que, até mesmo sendo dono de escravo, esse senhor, não tinha 

total controle sobre o serviçal, que muitas vezes nem morava mais com ele, e também 

trabalhava de forma autônoma, principalmente nos portos de Salvador. As mulheres 

da elite, ou mesmo as que se consideravam brancas, tinham uma vida voltada para o 

privado, não saiam de casa, e quando faziam, não se deixavam mostrar para a 

população. Diferentemente das mulheres negras que já tinham experiência de 

convívio nas ruas de Salvador, devido ao longo processo histórico da escravidão.  

 

 
48 NASCIMENTO, Anna Amélia Vieira. Dez freguesias da cidade do Salvador: aspectos sociais e urbanos do 

Século XIX. Salvador: EDUFBA, 2007. 
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Figura 8: Foto dos pais de Guerrilheiro Carlos Marighella:  
Maria Rita Nascimento Marighella e Augusto Marighella 

Fonte: Brasil de Fato (site)49 

 

A figura número 8 traz a imagem de Maria Rita do Nascimento Marighella, 

nascida em maio de 1888, filha de africanos sudaneses ex-escravizados, era de 

descendência Haussá, grupo étnico islamizado. Maria Rita casou-se com o italiano 

Augusto Marighella, onde tiveram sete filhos, sendo o primogênito Carlos Marighella, 

 
49 Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/especiais/especial-or-nao-tive-tempo-para-ter-medo-50-anos-
da-morte-de-carlos-marighella. Acesso em: 28 de abr. de 2020. 

https://www.brasildefato.com.br/especiais/especial-or-nao-tive-tempo-para-ter-medo-50-anos-da-morte-de-carlos-marighella
https://www.brasildefato.com.br/especiais/especial-or-nao-tive-tempo-para-ter-medo-50-anos-da-morte-de-carlos-marighella
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nascido em 5 de dezembro de 1911 e viria marcar a história do Brasil pelo seu perfil 

guerrilheiro e comunista.50 

Ainda é preciso trazer o conceito de expansão demográfica e econômica que a 

capital baiana passa no período das três primeiras décadas do século XX. Joaquim 

José Seabra, conhecido como J.J. Seabra, assumiu a presidência da Bahia por duas 

vezes, no período de 1912-1916 e posteriormente entre 1920-1924, e foi responsável 

pela reestruturação urbanística de Salvador. Durante sua administração foram feitos 

investimentos significativos na construção de ferrovias, ele criou também o Tribunal 

de Contas e a Imprensa Oficial da Bahia; na educação ampliou o número de vagas ao 

construir edificações para o ensino primário, secundário e superior.51 Também foi no 

seu governo que a Catedral da Sé foi demolida para que desse passagem ao mais 

novo moderno transporte: o bonde elétrico; a telefonia e a eletricidade.52 

 

 

 
50 Disponível em: https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-carlos-marighella-o-
guerrilheiro-urbano-mais-famoso-do-brasil.phtml. Acesso em: 30 de mar. de 2020.) 
51 Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/jose-joaquim-seabra. Acesso em: 
28 de abr. de 2020.  
52 CASTELLUCCI. Aldrin Armstrong Silva. Salvador dos Operários: uma história da greve geral em 1919 na 
Bahia.  Dissertação (Mestrado em História). – Salvador: UFBA, 2001, p.18. 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-carlos-marighella-o-guerrilheiro-urbano-mais-famoso-do-brasil.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-carlos-marighella-o-guerrilheiro-urbano-mais-famoso-do-brasil.phtml
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/jose-joaquim-seabra
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Figura 9: Centro de Salvador início do século XX 
Fonte: Domínio Público 

 

Apresentaremos neste parágrafo um pouco do perfil operário de Salvador no 

período 1900-1930, para que se tenha conhecimento dessa dinâmica da cidade, visto 

serem esse público que freqüentava as igrejas protestantes. 

 

Brasileira, em grande parte feminina e, acima de tudo negra, mas nem por 
isso passiva, a classe trabalhadora de Salvador era, então, uma multidão 
híbrida, saída da escravidão, formada por homens e mulheres que labutavam 
nas ruas; proletários fabris, totalmente desprovidos dos meios de produção e 
tendo como único meio de vida a venda da sua força de trabalho a um 
capitalista em troca de um salário, e trabalhadores manuais empregados em 
obras da construção civil ou em pequenas oficinas e manufaturas pouco 
mecanizadas, mas as vezes donos dos seus seus instrumentos de trabalho, 
o que lhe assegurava uma existência mais digna, graças ao status de artistas, 
ou seja artesãos dotados de conhecimento e qualificação superior.53 

 

Referente à mão de obra feminina, Castellucci (2001, p. 29) discorre que: 

 

 
53 CASTELLUCCI. Aldrin Armstrong Silva. Salvador dos Operários: uma história da greve geral em 1919 na 
Bahia.  Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-graduação em História. – Salvador: UFBA, 2001, p. 35. 
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O recrutamento de mulheres e de menores para a indústria acabou por definir 
um padrão salarial extremamente baixo, insuficiente até mesmo para a 
reprodução da força de trabalho. Em termos globais, a inclusão ou não de 
determinados ramos de produção e até mesmo a forma de fazê-lo, fez com 
que não apenas o tamanho da classe operária de Salvador fosse diferente, 
mas também sua cara em termos de gênero, pois no Censo Industrial, as 
mulheres eram 65,7% e o homens eram 34,3% do total, ao passo que no 
Censo Populacional, as mulheres tinham sua participação reduzida para 41% 
e os homens passavam a ser 59%. 

 

Nesse segmento, conhecer um pouco da realidade socioeconômica da cidade 

de Salvador no século XIX é importante para que se possa compreender o contexto 

social quando da chegada dos protestantes nesse período. A imagem a seguir é um 

bom exemplo de como a sociedade brasileira, e, especificamente a da capital baiana, 

tinha seus marcadores sociais pautados na cor da pele. A tela intitulada a Redenção 

de Cam, do pintor Modesto Brocos, representa de forma errônea a passagem bíblica 

em Gênesis 9:18-28, que narra o episódio em que Noé, após um momento de 

embriaguês, tem sua nudez coberta pelo seu filho Cam e, no dia seguinte, ao saber 

do ocorrido, amaldiçoa o neto Canaã. Porém, segundo a interpretação racista dos 

europeus no século XIX - que para justificar a colonização e escravidão no continente 

africano, adulteraram a interpretação bíblica - os africanos seriam amaldiçoados por 

serem descendentes de Cam. Então a referida obra de arte retrata a miscigenação 

como uma forma de se livrar “de tal maldição”. 
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Figura 10: Tela A redenção de Cam – Pintor Modesto Brocos (1895)54 
Fonte: Jornal O Globo (site)55  

 

Tal interpretação equivocada da passagem bíblica resultou da supremacia de 

um grupo étnico identificado como perfil de liderança comum em Salvador, onde 

observamos que, ao longo da história, houve luta e resistência por parte da população 

negra, que não mais aceitava essa condição de subalternidade diante do grupo 

dominante, inclusive entre os missionários batistas estrangeiros.  

Nessa continuidade, conheceremos o protagonismo intelectual de um grupo de 

pessoas negras que, nesse novo espaço religioso, através da educação, além da 

fundação de uma igreja batista independente, cria escolas, o jornal O Libertador e em 

1916, a Missão Batista Independente. Busca-se também mapear no período de 1910 

a 1930, com dados históricos através de fontes documentais: as primeiras atas e 

 
54 Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/obras/tl_redencao_cam.htm. Acesso em: 10 de set. de 2019. 
55 Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/conheca-tela-redencao-de-cam-de-1895-
destaque-em-mostra-no-mnba-22740416. Acesso em: 10 de set. de 2019. 

http://www.dezenovevinte.net/obras/tl_redencao_cam.htm
https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/conheca-tela-redencao-de-cam-de-1895-destaque-em-mostra-no-mnba-22740416
https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/conheca-tela-redencao-de-cam-de-1895-destaque-em-mostra-no-mnba-22740416
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cartas existentes na Igreja Batista Independente do Garcia; investigar pelo viés 

histórico a configuração sócio-identitária e as relações imersas no protestantismo de 

missão. Compreendendo que quando o trabalho batista começa ainda no período da 

escravidão, a cidade já tinha um número significativo de negros libertos, devido ao 

processo de resistência e luta desses sujeitos por sua liberdade, comprando assim 

sua alforria. 

 

2.3 O PROTESTANTISMO DE COMÉRCIO  

 

Em 1815, chegam os primeiros protestantes à Bahia: os anglicanos. Fixando 

residência em Salvador, instalaram-se no Campo Grande, que pertencia a Freguesia 

de Nossa Senhora da Vitória, e foi o reduto habitacional dos cônsules e negociantes 

prósperos, estrangeiros e nacionais, desde a primeira metade do século XIX.56 O 

protestantismo nesse caso era o de capelania, ou seja, os reverendos prestavam 

assistência espiritual aos fies e não tinham a intenção de evangelizar os habitantes 

seteropolitanos. Os cultos eram realizados nos lares e no idioma dos estrangeiros. A 

localidade conhecida como Corredor da Vitória, concentrava um considerável número 

de comerciantes ingleses, por isso, na Praça do Campo Grande foi construído um 

templo conhecido como Igreja dos Ingleses, mas que oficialmente era registrado como 

sendo S. George Church ou Bahia Bristish Church. 

 

 

Figura 11: Antigo templo da Igreja Anglicana (Capella do Campo Grande)57 
Fonte: Domínio Público 

 
56 NASCIMENTO, Anna Amélia Vieira. Dez freguesias da cidade do Salvador: aspectos sociais e urbanos do 
século XIX, 2007, p.120. 
57 Fotografia tirada pelo fotógrafo suíço Wilhelm Gaensly, entre 1870 e 1880. 

http://www.salvador-antiga.com/fotografos/gaensly.htm
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Na Bahia, os súditos britânicos, membros da Saint Church, não só 

desobedeceram às ordens de S.M. Britânica que, através do Act Geo III, de 1811, 

considerou o tráfico negreiro ato criminoso, que se tinha que punir vigorosamente, 

como pirataria.58 Os comerciantes protestantes participavam do rentável comércio 

negreiro que se fez na Bahia no século XIX,59 mas também eram proprietários de 

escravos que utilizavam como mão-de-obra doméstica ou em alguns 

empreendimentos de caráter manufatureiro que mantinham em Salvador. Trazemos 

aqui a narrativa de Max Weber (2008)60, referente a ética protestante e o espírito do 

capitalismo, onde ser cristão protestante e ter prosperidade financeira era sinônimo 

de ser abençoado. 

 

É verdade que a utilidade de uma vocação, e sua consequente aprovação 
aos olhos de Deus, é medida primeiramente em termos morais e depois em 
termos de importância de bens por ela gerados para a comunidade. A seguir, 
porém, e em termos práticos acima de tudo, pelo critério mais importante da 
lucratividade do empreendimento. De fato, se Deus, cujas mãos os puritanos 
viam em todas as ocorrências da vida, aponta para um dos seus eleitos, uma 
oportunidade de lucro, este deve segui-la com um propósito, de modo que 
um cristão de fé deve atender a tal chamado tirando proveito da oportunidade. 
Se Deus te mostra um caminho pelo qual possas, legalmente, obter mais que 
por outro (sem dano para tua alma ou para a de outrem), e se o recusares e 
escolheres o de menor ganho, estarás em conflito com uma das finalidades 
de tua vocação e estarás recusando ser servo de Deus e aceitar Suas dádivas 
e usá-las para Ele, quando Ele assim o quer: podes trabalhar para ser rico 
para Deus e não para a carne e para o pecado. (WEBER, 2008, p. 127) 

 

Os escravos dos ingleses eram na sua maioria islâmicos, pois na Revolta dos 

Malês61, ocorrida na cidade de Salvador em 1835, dos 160 acusados, 45 eram 

escravos de ingleses62 residentes na Freguesia da Vitória. Para melhor compreensão 

sobre esse acontecimento histórico que mobilizou a sociedade da capital baiana, 

segundo o historiador João José Reis, antes da rebelião islâmica, houve uma prévia 

da insurgência escrava: quando em 10 de abril de 1830, cerca de cem negros 

escravizados assaltaram três lojas de ferragens na Ladeira do Taboão e conseguiram 

levar mais de quinze espadas e parnaíbas. 

 
58 FILHO, Luiz Viana. O negro na Bahia: um ensaio clássico sobre a escravidão. Salvador: EDUFBA, 2008, p. 
142. 
59 Tratado  assinado em 1810  entre a Coroa Inglaterra e o Príncipe Regente D. João, acordando o fim do tráfico 
africano de pessoas para trabalho escravo no Brasil. Disponível em: 
http://historiacolonial.an.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5141&Itemid=336. Acesso em: 
18 de ago. de 2019. 
60 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 4 ed. – Martin Claret : São Paulo, 2008. 
61 REIS, João José. Rebelião Escrava no Brasil: a história do Levante dos Malês em 1835. São Paulo: Cia das 
Letras, 2003. 
62 SILVA. Elizete da. Visões protestantes Sobre a Escravidão. Revista de Estudos da Religião: Nº 1/2003, p. 6. 

http://historiacolonial.an.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5141&Itemid=336
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A rebelião de 1830 nunca teve sua importância devidamente ressaltada. Pela 
primeira vez, um levante escravo acontecia no coração de Salvador. Esses 
rebeldes talvez tivessem chegado à conclusão de que, para vencer, deveriam 
explodir o centro do poder senhorial. Até então tinham predominado as 
tentativas de atacar a cidade de fora, na tradição estabelecida pelos haussás 
no início do século. Dessa vez, uma vanguarda de negros ladinos mobilizou 
inexperientes negros novos para, a partir de uma insurreição consumada, 
atrair os escravos de Salvador para a luta. Mas estes não atenderam às 
expectativas dos rebeldes. O cenário foi criado com rapidez, porém com igual 
rapidez foi desmontado.63 
 

Trazer a Revolta dos Malês para este capítulo, é mostrar um período da religião 

islâmica praticada na “Salvador Árabe”, onde africanos mulçumanos tiveram uma 

representatividade na contribuição importante para uma reflexão referente às diversas 

práticas religiosas na capital baiana. Mais uma vez, é trazida mais uma nota do 

Historiador Professor Dr. João José Reis, 

 

Não há sombra de dúvida sobre o papel central desempenhado pelos 
mulçumanos na rebelião de 1835. Os rebeldes – ou uma parte deles – foram 
para as ruas com roupas usadas na Bahia pelos adeptos do islamismo. No 
corpo de muitos dos que morreram a polícia encontrou amuletos mulçumanos 
e papéis com rezas e passagens do Qur’an usados para proteção. Essas e 
outras marcas da revolta levaram o chefe de polícia Francisco Gonçalves 
Martins a concluir o óbvio: O certo, escreveu ele, é que a religião tinha sua 
parte na sublevação.64 

 

Na figura 12, exposta a seguir e também na mídia digital, pode-se observar em 

detalhes de um tipo de proteção religiosa usada pelos negros Malês: 

 

 
63 REIS, João José. Rebelião Escrava no Brasil: a história do Levante dos Malês em 1835. São Paulo: Cia das 
Letras, 2003, p. 115-117. 
64 Ibidem, p. 158. 
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Figura 12: Amuleto usado por mulçumanos na Revolta dos Malês em 1835 
Fonte: Histórias do Povo Negro (blog)65  

 

Portanto, conhecer a influência mulçumana deixada na religiosidade do negro 

da capital baiana dará melhor compreensão do porquê de uma fácil adesão desses 

atores à nova fé protestante com os batistas de missão e logo depois tornarem-se 

fundadores da Igreja Batista Independente do Garcia, no início do século XX. 

Contribuindo assim para o protagonismo e intelectualidade afro nesse novo segmento 

religioso, o qual esse trabalho de mestrado busca resgatar, contribuindo assim para a 

escrita de um novo capítulo na historiografia afrorreligiosa na Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 Disponível em: https://historiasdopovonegro.files.wordpress.com/2011/12/males4.jpg. Acesso em: 28 de abr. de 
2020. 

https://historiasdopovonegro.files.wordpress.com/2011/12/males4.jpg
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2.4 O PROTESTANTISMO DE MISSÃO EM SALVADOR 

 

 

Figura 13: A doutrina do Destino Manifesto e o expansionismo:  
Deus abençoaria os Estados Unidos para dominar o mundo 

Fonte: Domínio Público 
 

Com o intuito de fazer uma critica ao real objetivo da vinda dos missionários 

estadunidenses para o Brasil no período do primeiro império, Silva (1998, n.p.), faz a 

seguinte observação: 

 

As missões protestantes chegaram ao Brasil coincidentemente com a 
expansão do capitalismo norte-americano, não só no Brasil, mas em quase 
toda América Latina. Tal fato ocasionou uma dependência eclesiástica 
bastante acentudada das nova igrejas brasileiras em relação as igrejas não-
instalada em solo americano. Os missionários norte-americanos na tarefa de 
evangelização dos brasileiros, não souberam ou não quiserzm distinguir a 
mensagem universal do cristianismo da roupagem cultural norte americano, 
dos seus valores até da posição de classe que ocupavam na estrutura de 
classe social de origem. 

 

Os presbiterianos são responsáveis pelo início da prática do protestantismo de 

missão na capital baiana quando, em 1872, fundam a Primeira Igreja Presbiteriana da 

Bahia, sob a liderança do Pastor Francis Joseph Christopher Schneider, um alemão 
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naturalizado estadunidense.66  O proselitismo praticado pelos presbiterianos primeiro 

alcançou a elite soteropolitana, visto que o local dos cultos estava situado na Ladeira 

dos Aflitos, que fazia parte da Freguesia de São Pedro, onde se concentravam as 

moradias de políticos, advogados, médicos, trabalhadores autônomos, dentre outros 

membros da elite. Porém, o primeiro convertido foi o negro Marcos Luiz da Boa Morte. 

Este nasceu em 1837, exercia a profissão de carpinteiro e precisou formalizar a união 

com a esposa para que pudesse tornar-se membro da Igreja Presbiteriana da Bahia. 

Em 1882, os batistas chegam à Salvador, sob a liderança de cinco 

missionários, sendo quatro estadunidenses:  Willian Buck Bagby e sua esposa Anne 

Luther Bagby, Rev. Zacharias C. Taylor e sua esposa Katerine Crawford Taylor, 

juntamente com os dois casais, veio também o primeiro batista brasileiro, ex-padre 

Antonio Teixeira de Albuquerque. Este último, sendo batizado ainda em São Paulo. 

Porém, é importante dizer que antes de tais missionários chegarem à Bahia, estes já 

vinham da cidade de Santa Bárbara, em São Paulo, onde começou o primeiro trabalho 

batista, mas que não obteve êxito, pois as atividades eclesiásticas eram voltadas para 

assistência de capelania aos colonos batistas que viviam naquela cidade. 

 Agora o protestantismo de missão toma maior impulso e, em 15 de outubro de 

1882, é organizada a Primeira Igreja Batista do Brasil. Entendemos relacionar aqui 

alguns princípios e práticas das igrejas batistas para que se possa compreender, 

posteriormente, onde os fundadores da Igreja Batista Independente do Garcia 

encontraram respaldo para criar seu próprio ministério. Encontramos no livro A Túnica 

Inconsútil: Doutrina da Igreja, Sobrinho (1998, p. 21)67: 

 

• A Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática; 

• Plena liberdade de consciência e livre acesso de cada ser humano 
Verdade revelada nas Escrituras; 

• Sacerdócil universal dos salvos; 

• Batismo exclusivamente por imersão, de pessoas que aceitam pessoal e 
voluntariamente a Jesus Cristo como Senhor e Salvador; 

• Significado memorial e simbólico dos elementos da Ceia do Senhor; 

• Forma de governo democrático-congregacional. Isso significa:  Igreja 
Soberanas – a igreja em assembleia democrática é o seu poder máximo; 
autônomas – em relação às outras igrejas; e auto-reprodutivas – cada 
igreja pode dar origem a outras igrejas sem qualquer interveniência 
externa; 

• Separação entre Igreja e Estado;  

 
66 FERREIRA, Julio Andrade. História da Igreja Presbiteriana do Brasil. 2 v.. 2ª Ed. Casa Editora Presbiteriana, 
1992.  
67 SOBRINHO, João Falcão. A Túnica em Consútil: um estudo sobre a doutrina da Igreja. – Rio de Janeiro: 

JUERP, 1998. 
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• Inexistência de uma sucessão histórica, quer pessoal – sucessão 
apostólica. Quer doutrinária - antipedobatismo, na identificação da sua 
autenticidade como Igreja Cristã, caracterizada apenas pela sua fidelidade 
às doutrinas do Novo Testamento. 

 

Percebe-se então que as igrejas batistas têm suas regras onde seus fiés podem 

ter como um pilar para fundamentar sua fé, bem como agir doutrinariamente quer seja 

para conduzir de forma organizacional e administrativamente, destacando-se entre as 

demais igrejas reformadas. Esse modelo de igrejas batistas que chegou em Salvador 

no final do século XIX, e localizou-se à Rua Maciel de Baixo, na então Freguesia da 

Sé, onde havia uma grande concentração de pobres que moravam nos cômodos 

inferiores ou lojas dos grandes sobrados. Walter Fraga Filho (1996, p. 26)68, “somente 

na freguesia da Sé, uma das mais populosas de Salvador, 30% dos moradores das 

lojas, livres e escravos, dedicavam-se ao serviço de ganho”. Além desses, havia 

pedreiros, sapateiros, marceneiros, carpinteiros, funileiros, quitandeiros, alfaiates, 

lavadeiras, costureiras, saveiristas e calafates. Em meados do século XIX, 78,6% dos 

moradores das lojas eram mestiços e negros. 

A relevância desses dados está em possibilitar identificar as primeiras 

conversões, já resultado do trabalho batista dos missionários estadunidenses, a 

exemplo do latoeiro ou funileiro, cujo nome era João Gualberto Batista, nascido em 

24 de junho de 1852 e falecido em 1906, citado na obra História dos Batistas no Brasil, 

e que viria a ser o primeiro pastor batista negro.69  

Em sua dissertação de mestrado defendida em 1975, cujo titulo é Os Batistas 

na Bahia: 1882-1925 – um estudo de história social, a historiadora e professora Marli 

Geralda Teixeira, a primeira pesquisadora a se debruçar sobre a história dos batistas 

na Bahia, indica quais foram as primeiras conversões: 

 

Apenas como contribuição e para o conhecimento da população inicial que 
fundamentaria o crescimento posterior do grupo batista na Bahia, 
indicaremos dois dados referentes aos primeiros à nova doutrina: 
a) Os primeiros batismos realizados pela igreja, resultantes do trabalho 
com pessoas ligadas ao próprio grupo, foram mulheres. Emília Maria e Maria 
Grife, servas do Ver Taylor; Senhorinha Teixeira, esposa de Antonio Teixeira 
de Alburquerque, batizadas em 1883, na praia da Gamboa. 
b) O primeiro batismo resultado do trabalho externo de evangelização foi 
do artesão João Gualberto Baptista, em 08 de novembro de 1883. O novo 

 
68 FILHO, Walter Fraga. Mendigos, Moleques e Vadios. São Paulo/Salvador: HUCITEC, 1996. 
69 PEREIRA. J. Reis. História dos Batistas no Brasil 1882-1982. 2º edição. Rio de Janeiro: JUERP, 1985. 
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membro chegou a ser figura de destaque no trabalho de evangelização, 
sendo ordenado como a pastor em 1885.70 

 

Como já foi citado anteriormente, o trabalho batista começou na Freguesia da 

Sé e nesse espaço geográfico da cidade de Salvador, habitavam trabalhadores das 

mais diversas profissões de prestação de serviço. Estes trabalhavam na Freguesia da 

Conceição da Praia, onde aportavam as embarcações vindas de diversas partes do 

Brasil e da Europa o que, devido ao trânsito de comércio e de pessoas, certamente 

também contribuiu para a construção identitária dos referidos trabalhadores. 

Pereira (1987, p. 83)71, em seu livro Breve História dos Batistas, apresenta o 

inicio do trabalho batista na Bahia: 

 

Assim, pois, com cinco membros fundadores, em 15 de outubro de 1882, foi 
organizada a Primeira Igreja Batista da Bahia e a primeira igreja batista 
brasileira. Os missionários e seu companheiro brasileiro esforçavam-se o 
máximo para comunicar a Boa Nova, e dentre em pouco seus esforços foram 
abençoados, porque pessoas se converteram. Houve também alguma 
perseguição. Naqueles tempos do Império, a Igreja Católica era unida ao 
Estado e, muitas vezes, as autoridades atendendo as exigências de padres 
e frades entendiam de intervir nas atividades dos pregadores do evangelho. 
Doutras vezes, justiça seja feita, intervinham para impedir que o povo 
amotinado pelos padres, linchassem os pregadores. Houve na Bahia um 
incidente que podia ter sido muito grave com Bagby. Estava ele pregando 
quando começou a ser apedrejado. Uma pedra pontiaguda feri-o na testa e 
ele caiu desmaiado. O atentado não foi, entretanto, além disso, mas durante 
toda sua vida, Bagby conservou a cicatriz daquela terrível pedrada. 
 

Visto ser a Igreja Batista do Garcia fruto da dissidência de um grupo de 

membros da Primeira Igreja Batista da Bahia, trazer o breve histórico inicial do trabalho 

batista em Salvador e o posicionamento da Igreja Católica enriquece, ainda mais, esta 

escrita. 

            

2.5 A RELIGIOSIDADE AFRO-SOTEROPOLITANA: 

 

O afro-soteropolitano teve sua identidade construída a partir da convivência 

com os indígenas e portugueses; entre esses últimos, vale ressaltar a presença dos 

cristãos-novos (judeus convertidos forçosamente ao cristianismo). Nesse sentido, 

esse sujeito negro não podia reivindicar mais uma única identidade. Porém, houve a 

 
70 TEIXEIRA, Marli Geralda. Os batistas na Bahia: 1882-1925: um estudo da História Social. Dissertação 
(Mestrado em História) - Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador. 1975, pp. 27,39. 
71 PEREIRA, José dos Reis. Breve História dos Batistas. 3.ed. Rio de Janeiro: JUERP, 1987. 



58 

 

preservação da memória ancestral guardada e que é evidenciada quando se faz 

necessária. 

Para Hall (2015, p. 52), 

 

O conceito de diáspora descreve aquelas formações de identidades que 
atravessam e intersectam as fronteiras naturais, compostas por pessoas que 
foram dispersadas para sempre de sua terra natal. Elas são obrigadas a 
negociar com as novas culturas em que vivem, sem simplesmente serem 
assimiladas por elas e sem perder completamente suas identidades. 

 

Ainda segundo Heywood (2008, p. 165-166)72, 

 

Os reis do Congo simbolicamente ligam afro-brasileiros às estruturas políticas 
africanas e aos seus antepassados africanos e pretos velhos. Essa relação 
com um passado relembrado forja uma identidade compartilhada por 
membros da comunidade, definindo, aprofundando e fortalecendo seus 
vínculos com os outros e com sua ancestralidade. A ligação que os 
representa, todavia, é mítica, no sentido de que as comunidades afro-
brasileiras criaram um ritual de memória ligado a um passado africano, mas 
um passado distinto unicamente brasileiro. 

 

Assim, podemos compreender como foram formadas as identidades do afro-

brasileiro e, especificamente do negro nascido e criado na cidade de Salvador, 

sobretudo, no aspecto religioso. As igrejas protestantes que por aqui chegaram 

tiveram que conviver numa sociedade onde o trânsito de pessoas com cor de pele 

diversificada, mas identificadas como negras, bem como uma autonomia e liberdade 

desse grupo étnico em todos os cantos da cidade mesmo antes da abolição da 

escravatura. Futuramente, no pós-abolição, esse negro pôde, inclusive, fundar a sua 

própria igreja protestante. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
72 HEYWOOD, Linda M. Diáspora Negra no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008. 
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3. A EDUCAÇÃO NA BAHIA: O CASO DE SALVADOR NO PERÍODO DE 1910 

– 1930  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[...] Revelando com clareza a nossa posição sobre a missão 
educativa das igrejas na América Latina, é também, ao mesmo 
tempo, uma coisa óbvia: não podemos discutir, por um lado as 
Igrejas, por outro a educação, e, finalmente, o papel daquelas 
em relação a esta, a não ser historicamente. De fato, as igrejas 
não são entidades abstratas, mas sim, instituições inseridas na 
História, e é unicamente na história, que se dá também a 
educação. 
 

Paulo Freire73   

 
73 FREIRE, Paulo. Os cristãos e a libertação dos oprimidos. Lisboa: Edições Base, 1978,  p. 11. 
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A história da educação no Brasil tem seu berço com a dominação e ideologia 

de catequização dos povos indígenas, empregadas como instrumento de aculturação 

através da ação missionária dos jesuítas. Estes tinham como objetivo propagar a fé 

católica e, através da alfabetização dos referidos povos, tal objetivo seria alcançado 

com êxito. Com a expulsão dos religiosos em 1759, o governo assume a tarefa de 

reorientar o sistema educacional na colônia.  

Todavia, com os africanos escravizados, houve a negação, por lei, que estes 

frequentassem a sala de aula. Porém, apresentaremos neste capitulo que, apesar de 

toda a negação de direitos, encontraremos personagens negros que subverteram a 

ordem e aprenderam a ler e escrever, seja por interesse próprio ou até em alguns 

casos os próprios senhores os alfabetizavam como forma de investimento e 

valorização do seu capital, sobretudo na hora de vender esse escravo letrado. 

Quando a Família Real chega ao Brasil em 1808, cria modelos de instituições 

que já existiam na Europa: Biblioteca Real, o Jardim Botânico, as Escolas de Direito 

e de Medicina destinadas à elite. Mas foi na Constituição de 1824, art. 179, § 32, onde 

se diz: “A educação primária é gratuita a todos os cidadãos”, que encontramos a 

primeira política educacional brasileira. A partir daí, outras medidas foram tomadas, a 

fim de que os cidadãos brasileiros tivessem acesso à educação, ainda que de forma 

bastante limitada. Conforme Mészáros (2008, p. 25):  

 

Poucos negariam hoje que os processos educacionais e os processos sociais 
mais abrangentes de reprodução estão intimamente ligados. 
Consequentemente, uma reformulação significativa da educação é 
inconcebível sem a correspondente transformação do quadro social no qual 
as práticas educacionais da sociedade devem cumprir as suas vitais e 
historicamente importantes funções de mudança. Mas, sem um acordo sobre 
esse simples fato, os caminhos dividem-se nitidamente. Pois, caso não se 
valorize um determinado modo de reprodução da sociedade como o 
necessário quadro de intercâmbio social, serão adimitidos em nome da 
reforma, apenas alguns ajustes menores em todos os âmbitos, incluindo a 
educação.74 
 

Ainda assim, faz-se necessário trazer à memória da educação em Salvador, a 

importante passagem histórica da Rebelião Escrava na Bahia em 1835, onde a 

presença de africanos Malês que dominavam leitura e escrita árabe, e procuravam 

alfabetizar e converter os negros baianos. De acordo com Reis (2003, p. 215) 75,  

 
74 MÉSZÁROS, Istvan. A educação para além do capital. 2 ed. São Paulo: Boitempo, 2008. 
75  REIS, João José. Rebelião Escrava no Brasil: a história do Levante dos Malês em 1835. São Paulo: Cia das 
Letras, 2003. 
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Os malês que sabiam ler e escrever o árabe, fossem livres ou libertos, 
passavam seus conhecimentos para os iniciantes. Os que trabalhavam no 
ganho reuniam-se nas esquinas, ruas, no cais do porto para oferecer seus 
serviços e enquanto esperavam fregueses ocupavam-se de religião e 
rebelião. Além de aprender a ler e escrever, além de conversar e rezar, 
também costuravam os barretes africanos. 

 

 

Figura 14:  Revolta dos Malês (1835). 
Fonte: Domínio Público. 

 

Nessa perspectiva, para melhor compreender o contexto em que africanos e 

afro-brasileiros da recém abolição estavam imersos, o histórico da educação também 

deve ser pautada para que se possa analisar a realidade da sociedade da capital 

baiana quando começa o trabalho dos batistas independentes.  

No que se refere a escolarização formal para a população negra, esta se deu 

de forma gradativa. Ressalte-se que a maioria dos negros não sabia ler e escrever a 

grafia formal e que o Direito e a Cidadania estavam assim reservados àqueles que 

tinham acesso à norma culta do saber e, de preferência, destinados aos brancos. 

Dessa forma, influenciada pelo desenvolvimento das sociedades europeias, a Lei 

Saraiva, promulgada em 1882 no Brasil Império, trouxe inovações ao modelo 

participativo através das eleições diretas nas nomeações dos Senadores e 

Deputados, entretanto, a implantação de alistamento de eleitores restringia o direito 

de voto apenas aos cidadãos que possuíam renda constitucional, ficando fora deste 

censo as mulheres, os analfabetos e escravos. 
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Na Bahia, não houve um crescimento da urbanização como resultado 
imediato da Abolição e sim, o fortalecimento da atividade rural, com a 
dispersão da população, uma queda da atividade econômica em crise 
permanente de 1860, crise essa que se acentua após a Abolição e que vem 
se caracterizar como estagnação a partir de 1920. Os ex-escravos passam a 
ocupar-se, prioritariamente com a agricultura de subsistência, associada ao 
cultivo de produtos como o fumo, como produto de fundo de quintal. Teria 
havido, assim, a emergência generalizada de um campesinato, num 
movimento que foi chamado de “pressão dos dominados, livres ou escravos, 
na direção de um campesinato ou  assalariamento”, quando todos 
desconfiavam de qualquer tipo de subordinação. Livres, os homens preferiam 
mariscar que trabalhar em atividade assemelhada a escravidão.76 

 

No entanto, traremos aqui importante consideração referente a negros que 

conseguiram ter destaque na sociedade baiana através da educação, pois estes 

freqüentaram a sala de aula. Sim, em meio a leis que excluíam escravizados de 

freqüentarem a sala de aula, e mesmo depois da abolição existir uma massa da 

população negra analfabeta, a historiografia nos apresenta homens negros 

importantes que alcançaram destaque por suas profissões.  Menezes (2007, p. 19) 

traz o seguinte relato: 

 

[...] a própria história do processo abolicionista nos mostra a existência de um 
grande número de negros educados, ocupando papel de destaque na 
sociedade brasileira no século XIX e organizando as formas de resistência e 
luta contra a escravidão. Os abolicionistas famosos eram exemplo da 
escolarização dos negros: André Rebouças, José do Patrocínio, Luis Gama, 
dentre outros. Na Bahia, Teodoro Sampaio, Juliano Moreira, Manoel Quirino 
e, até o Barão de Cotegipe, ministro conservador do Império, escravagista, 
era negro. 
 

Posteriormente, a Constituição de 1891 com base na formação de uma 

República Federativa, reforçou-se ainda mais os critérios de participação eleitoral, 

pois, além de afirmar que os analfabetos não podiam votar, restringia-se os direitos 

de cidadania apenas para cidadãos brancos e alfabetizados. Os negros recém-libertos 

e as populações indígenas estavam, portanto, fora desse projeto de sociedade.  

Menezes (2007, p. 27), ainda chama atenção: 

 

A presença de negros alfabetizados, entretanto, não afasta a evidência de 
que a grande maioria não sabia ler e escrever. No entanto, o escasso índice 
de alfabetização brasileira e baiana, não provoca, na República que se inicia, 
políticas massivas de oferta de escolarização da população em idade escolar 
nem, sobretudo, dos adultos. E, apesar disto, o saber ler e escrever é utilizado 
como filtro para a cidadania, mantendo-se a proibição do voto dos 
analfabetos. Em nosso entendimento, esta lacuna significa uma forma de 

 
76 MENEZES, Jaci Maria Ferraz de.; SANTOS FILHO, Juvino Alves dos. O pós-abolição na Bahia: memória à 
construção da vida livre. Salvador: EDUFBA, 2007, p. 25. 
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exclusão da cidadania de enormes parcelas da população, majoritariamente 
dos negros. 

 

Em 1901, sob o Decreto nº 3.890, foram criadas as instituições de ensino 

superior e secundário, buscando a universalização e gratuidade do ensino. Contudo, 

as diferentes instituições criadas sob reformas e decretos entre os anos de 1901 a 

1925, não viabilizaram a inserção do negro, ao menos de forma irrestrita, ao sistema 

oficial de ensino. Por outro lado, o Brasil precisava acompanhar o desenvolvimento 

econômico de outras nações, e para isso era necessário vencer o atraso da 

defasagem educacional. Registros históricos revelam que em 1920, 72% da 

população brasileira acima de cinco anos era analfabeta77, ainda em decorrência do 

extenso período de escravidão praticado no Brasil.  

A pesquisadora Prof. Drª Jaci Menezes (2007), faz uma excelente colocação 

sobre como a exclusão negro no processo da educação impactou no início da 

industrialização no Brasil, e, sobretudo, na Bahia: 

 

Os estudos realizados, (MENEZES 1994; MENEZES 1997a), sobre a 
exclusão dos negros da escolarização, mostraram que, no Brasil e na Bahia, 
os não brancos foram adquirindo à escola muito lentamente, no pós-abolição. 
Formalmente excluídos os escravos, os libertos tinham acesso à escola na 
medida de suas possibilidades – existiu durante a escravidão ou depois dela, 
uma política de massas voltada explicitamente para garantir aos ex-escravos 
o acesso à escola. As discussões travadas no período final do império, 
também no período que recrudescem os  debates sobre o fim da escravidão 
e a melhor forma de preparar a inclusão dos ex-escravos à cidadania 
brasileira, desembocam na apresentação, limitada, de projeto de organização 
de um sistema de ensino que promovesse o acesso de crianças livres à 
escolarização.78 

 

Era necessário, criar políticas educacionais para que o país se modernizasse, 

pois o analfabetismo constituía-se como um fator impeditivo para o processo de 

desenvolvimento econômico brasileiro. O significativo percentual de adultos 

analfabetos tornava-se um entrave para que o país avançasse de forma similar, a 

outras nações modernas, formando mão-de-obra qualificada, compatível aos critérios 

das grandes indústrias multinacionais, que acenavam como nova ordem econômica 

 
77 MENEZES, Jaci Maria Ferraz de. Educação e Cor-de-Pele na Bahia: o acesso à educação de negros e mestiços. 
In: II Congresso Brasileiro de História da Educação, 2002. Disponível em: 
http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema6/0601.pdf . Acesso em: 15 de mar. de 2020.  
78 MENEZES, Jaci Maria Ferraz. O pós-abolição na Bahia: memória à construção da vida livre. Salvador: 

EDUFBA, 2017, p.17. 

http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema6/0601.pdf
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na constituição da nação. Assim, o Ministério da Educação, desde a sua criação em 

1930, passou a ver tal situação como uma questão de política pública.  

A partir de 1930, surgiram alguns movimentos em favor da educação brasileira, 

sendo o mais conhecido o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. O manifesto 

foi um tratado elaborado por Fernando Azevedo e assinado por 26 educadores, dentre 

os quais se destaca Anísio Teixeira, como idealizador. O Manifesto propunha um 

projeto de educação ancorado em princípios e ideais de transformação social, tão 

almejados pela sociedade brasileira. Tendo como base fundamental a mudança do 

modelo econômico e social. 

 

 

Figura 15: O Manifesto pela Educação Nova 
Fonte: Domínio Público 

 

 

3.1 A EDUCAÇÃO PROTESTANTE 

 

A educação oferecida desde a chegada dos missionários estrangeiros, no 

século XIX, contribuiu bastante para a implantação do protestantismo no Brasil. Assim 

um público alvo e seleto foi alcançado: a elite brasileira (políticos e a alta sociedade), 

que era em grande parte liberal, e não estava interessada na religião cristã-

protestante, mas sim, na educação que os missionários ofereciam. Pode-se admitir e 
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afirmar que tal interesse pela educação repercutiu positivamente e favoreceu sua 

instalação definitiva, já que os próprios missionários foram acolhidos como 

representantes do liberalismo e do progresso almejados. Por força da estrutura 

ideológica do século XIX, e não por estratégia missionária, o protestantismo 

missionário norte-americano dirigiu a educação para a elite (que se mostrava 

impermeável às questões religiosas) e a evangelização à massa pobre.  

Ampliando o conhecimento sobre a importância da educação para os 

protestantes, esta começa na Escola Bíblica Dominical79, que surge com o objetivo de 

alfabetizar crianças na Inglaterra, no Século XVIII. Com o passar do tempo, devido as 

migrações dos protestantes pela Europa e América, as igrejas evangélicas 

começaram a reservar um horário para estudos bíblicos durante os cultos. O ambiente 

tem a presença do professor ou professora para mediar, juntos aos alunos da EBD, 

as lições biblicas. Essas classes em questão são divididas por gênero e faixa etária. 

Nascimento e Bertinatti (2011, p. 97), trazem a seguinte contribuição sobre o 

protestantismo e a escola dominical: 

 

Os estudos realizados na História da Educação brasileira têm demonstrado 
que a religião e a educação sempre estiveram interligadas. A Escola 
Dominical constituiu-se em importante preparação para o culto protestante, 
tornando-se uma prática formativa central de todas as suas igrejas. Ela 
configura-se como uma organização educacional caracterizada pelos 
ensinamentos bíblicos e pela doutrina de cada igreja protestante. A 
expressão dominical deve-se ao fato de acontecer aos domingos.80 

 

Conforme publicação de Ramalho (1976, p. 80) 81, quando se refere ao início de 

implementação da educação formal dos protestantes no Brasil no século XIX: 

 

[...] Em menos de 50 anos, todos os principais centros do país são cobertos 
por importantes colégios protestantes, disponíveis para servir os filhos dos 
protestantes, para os quais havia programa de bolsas de estudos, e abertos 
aos setores modernos da população que desejem outro tipo de educação e 
possuam recursos para custeá-los. 

 

 
79 Escola Bíblica: criada em 1781, por Robert Raikes, na Inglaterra, a escola dominical surgiu com o propósito de 
alfabetizar e evangelizar crianças que ficavam ociosas pelas ruas aos domingos.  
80NASCIMENTO, Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do.; BERTINATTI, Nicole. A escola dominical presbiteriana: 

disseminação de saberes e práticas educativas. In: Revista da FAEEBA: educação e contemporaneidade / 

Universidade do Estado da Bahia, Salvador, v 20, n.35, jan/jun. 2011, pp. 95-104. 
81 RAMALHO, Jether Pereira. Prática educativa e sociedade: um estudo de Sociologia da Educação. Rio de 
Janeiro: Zahar Editores, 1976. 
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Mas buscamos em Mészaros (2008, p. 35)82, o sentido da educação na 

perspectiva capitalista, a qual era apresentada pelos protestantes aqui no Brasil:  

 

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – 
no seu todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal 
necessário à máquina produtiva em  expansão do sistema do capital, como 
também gerar e transmitir, um quadro de valores que legitima o interesse dos 
dominantes. 

 

Menezes (1997), em sua tese de doutorado, contribui ao afirmar que na 

província da Bahia no final do século XIX, 79,44% da população livre era analfabeta, 

assim como a condição de escravo excluía completamente, inclusive por força da lei, 

o acesso à escola. Em 1881, houve a Reforma Paranaguá, em que foi criada a Escola 

Normal separadamente para homens e mulheres, porém Salvador nesse período 

tinha, em média, 20% da população negra alfabetizada. 

Foi nesse cenário da História da Educação Brasileira que os negros convertidos 

ao protestantismo, passaram a frequentar a Escola Bíblica Dominical da Primeira 

Igreja Batista do Brasil, organizada em Salvador pelos Missionários Bagby83. Ter 

acesso a literatura e instrução da Bíblia, além de ter a sua própria, foi um dos fatores 

marcantes para os recém convertidos. Agora esse negro podia ler e interpretar as 

Escritura Sagradas como os padres e pastores o faziam.  

Para Teixeira (2017, p. 25),  

 

Torna-se indispensável esclarecer quais significados assumidos pela igreja 
na mentalidade dos batistas baianos, significados que tanto decorrem da 
interpretação doutrinária que lhes fora transmitida, quanto do próprio universo 
cultural em que vivem. 

 

   A seguir , observa-se a imagem do Jornal Batista que traz como matéria de 

capa a comemoração dos seus 111 anos e as fotos dos pioneiros do trabalho batista 

no Brasil, onde a figura do homem branco e estrangeiro é destacada, fazendo assim 

uma alusão texto acima transcrito. 

 
82 MÉSZÁROS, Istvan. A educação para além do capital – 2.ed. – São Paulo : Boitempo, 2008. 
83 Willian Back Bagby e Anne Bagby: casal missionário vindo dos EUA para o Brasil, onde fundaram a Primeira 
Igreja Batista do Brasil, em 15 de outubro de  1882, na cidade de Salvador-Ba. (Josemar Batista Modes/Revista 
Batista Pioneira, V.6 – n. 2. Dezembro/2017). 
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Figura 16: Jornal o Batista – Ano CXII – Edição 02 
Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia (2010) 

 

O projeto de expansão do trabalho batista encontrava o entrave do 

analfabetismo entre seus membros. Profª. Marli Geralda Teixeira, em sua dissertação 

de mestrado Os Batistas na Bahia 1882-1930, traz  relatos dos missionários  

estrangeiros referente à dificuldade em formar liderança entre a mocidade batista, por 

estes jovens terem baixa escolaridade. Tomando essa realidade como um problema 

sério, foram criadas as escolas anexas e métodos pedagógicos que tinham como 

objetivo promover a educação dos crentes. Abaixo segue trecho da ata de 1886, da 

Primeira Igreja Batista do Brasil, citada na dissertação de Teixeira (1975, p. 163) 84: 

 

 
84 TEIXEIRA, Marli G.. Os batistas na Bahia (1882-1925): um estudo de História Social. Dissertação (Mestrado 
em Ciências Humanas) - Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador. 1975. 
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Foi apresentado pelo irmão Vitório a opinião de ser necessário ler o nosso 
pacto ao menos uma vez por mês (...), pelo motivo de muitos irmãos não 
saberem ler. Este sentido foi feito moção e foi aprovada. 

 

3.1.1. As escolas anexas ou colégios confessionais  

 

Essas instituições foram criadas com o objetivo  de  dar uma educação privada 

e dentro da doutrina cristã-protestante para os filhos dos dos membros da igreja, com 

o intuito  de que as crianças não tivessem o ensino sob a orientação da igreja católica 

que, durante o Segundo Império e a República, exercia um controle ainda muito forte 

sobre a questão da educação. Vale ressaltar que, no período pesquisado, as primeiras 

igrejas batistas em Salvador tiveram igrejas anexas: Primeira Igreja Batista do Brasil, 

Igreja da Cruz do Cosme (atual Igreja Batista Filadélfia), Igreja Batista do Garcia, Igreja 

Batista dos Mares. 

Santos (2007, p. 131) discorre sobre a relação entre o protestantismo e o 

processo de educação dos seus fiéis: 

 

Para além desta concepção onde o protestantismo implicava um modelo, um 
princípio civilizatório superior, a característica da religiosidade protestante 
como dissemos, inclusive sua face litúrgica, implicava a ampliação do aparato 
intelectual dos fiéis, uma vez que a leitura de um livro, a Bíblia, era a espinha 
dorsal do ensino religioso protestante e seus elementos doutrinados eram 
igualmente amparados, em textos escritos, assim como sua hinologia. Desta 
forma, o destino do empreendimento protestante estava associação a este 
processo de educação dos neófitos em particular, não se esquecendo do 
beneficio geral para a própria nação brasielira.85 

 

Em 1898, foi construído o Colégio Americano Taylor Egydio, que segundo 

Teixeira (1975), destinava-se não apenas à educação de crianças e jovens batistas, 

como também pretendia ser uma escola de prestígio, dado o interesse do casal Taylor 

em atrair e manter relações entre a sua instituição educacional e as autoridades do 

Estado. 

Houve também a presença de missionárias estadunidenses que vieram com a 

missão de trabalhar na área da educação. Estas tinham formação acadêmica e 

trouxeram seus conhecimentos pedagógicos para ajudar no processo escolar junto 

aos missionários que por aqui já estavam.  

 
85 SANTOS, João Marcos Leitão. Religião e Educação Contribuição Protestante à Educação Brasileira 1860-
1911. Top. Educ., Recife, v17, n. 1-3, p. 113-151, 2007, p. 131. Disponível em: 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/topicoseducacionais/article/viewFile/22448/18634. Acesso em: 28 de mar. de 
2020. 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/topicoseducacionais/article/viewFile/22448/18634
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Com o propósito de suprir a falta de professoras, as Missões norte 
americanas enviaram ao Brasil várias missionárias-educadoras, que 
começaram a desenvolver seus trabalhos a partir de 1870, nas escolas 
paroquiais, que foram criadas com o objetivo de apoiar o trabalho missionário. 
Essas missionárias que participavam ativamente da sociedade dos Estados 
Unidos como educadoras, trouxeram uma bagagem de sólida formação 
acadêmica e métodos de ensino inovadores para a época, como o método 
intuitivo e a coeducação dos sexos, exercendo uma certa influência para 
modernização do sistema educacional brasileiro, oferecendo às meninas e 
meninos das pequenas vilas do interior, a oportunidade de receber alguma 
instrução nas escolas paroquiais. Diante da escassez de professores na 
época, as missionárias representavam uma contribuição para 
desenvolvimento do ensino e, em alguns casos, foram consideradas 
exemplos com seus métodos pedagógicos inovadores.86  

 

Certamente que essa experiência de escolarização atraia aqueles e aquelas 

que desejavam ter acesso a essa novidade na educação. A oratória, ou seja, a oração 

em voz alta, falando diretamente com Deus, também fez parte desse processo de 

alfabetização, pois agora o negro podia falar diretamente com o Sagrado sem 

intermediação do branco. 

Como se pode observar na figura nº 18, crianças negras são vistas na foto de 

1925, da Associação de Educadora Cristã de Moços, escola que pertencia à Igreja 

Batista do Garcia. Percebemos, então, que houve também, por parte da nova 

liderança constituída, o interesse em formar futuros cidadãos evangélicos com 

habilidades e competências para estarem inseridos numa sociedade onde os negros 

deveriam estar instrumentalizados para além da fé. 

 

 
86 FIGUEIREDO, Eneida Ramos. Missionárias Educadoras Protestantes Norte americanas: mensageiras de fé e 
educação. In: ANPUH – XXII Simpósio Nacional de História - João Pessoa, 2003, pp. 1-2. Disponível em: 
https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-
01/1548177544_5cabc7fda0a35bcbbda1cdecf985cd6b.pdf. Acesso em: 30 de maio de 2020. 

https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548177544_5cabc7fda0a35bcbbda1cdecf985cd6b.pdf
https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548177544_5cabc7fda0a35bcbbda1cdecf985cd6b.pdf
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Figura 17: Encerramento do Grupo Escolar da Associação Educadora de Moços 
Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia 

 
 

A imagem em destaque apresenta o grupo escolar da Associação Educadora 

de Moços, instituição educacional pertencente à Igreja Batista do Garcia. Na fotografia 

vê-se crianças e adolescentes negros no encerramento das atividades do ano letivo 

de 1925. A professora Edéria Ferreira, diretora da escola, encontra-se em meio aos 

alunos menores. Nesse registro, percebe-se que existia a preocupação por formação 

para a cidadania que só poderia acontecer através da educação, no momento em que 

o analfabetismo era grande entre a população negra.  

Como já foi dito anteriormente, no final do século XIX Salvador tinha uma 

população negra analfabeta (cerca de 80%). Porém, essa condição não impedia que 

o negro exercesse seu histórico de resistência e negociação, vividos durante os 350 

anos de escravidão oficial. Vale ressaltar também que, no período pesquisado, 

existiam alguns negros fazendo parte da sociedade letrada, à exemplo de Lelis 

Piedade, que foi deputado estadual, jornalista e também participou da Guerra de 

Canudos.87 

 

 

 

 

 
87 SILVA, Elizete da. Cidadãos de outra Pátria: anglicanos e batistas na Bahia. Tese (Doutorado em História 
Social) - Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 1998, p. 233. 
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3.2 MOVIMENTO OS RADICAIS          

 

O trabalho batista foi implantado na Bahia sob a responsabilidade dos 

missionários norte-americanos Willian Bagby e Anny Bagby, enviados pela Junta de 

Missões da Convenção do Sul Richmond, situada no estado da Virgínia, Estados 

Unidos. A fundação da Primeira Igreja Batista da Bahia, deu-se no ano de 1882, na 

cidade de Salvador. Logo depois, outros missionários foram chegando para ajudar 

nos trabalhos e assim passaram a ocupar os cargos de liderança em todos os projetos 

da expansão do trabalho batista, agora não só na Bahia, mas também em outros 

estados, onde iniciavam igrejas, seminários teológicos, jornais e convenções. 

Teixeira (2017, p. 69), em sua brilhante obra “...nós, os batistas...”: Um estudo 

de história das mentalidades, faz o seguinte relato: 

 

A pressão e a resistência ocorridas entre os que detinham o poder e os que 
queriam participar deles, resultaram em uma série de conflitos, que foram 
interpretados ocasionalmente como movimentos nacionalistas, 
antimaçônicos, ou disputas administrativas. Na verdade, são interpretações 
que dissimulam os reais interesses no jogo pelo poder nos diversos campos 
denominacionais. 

 

Com o passar dos primeiros anos, os batistas brasileiros e em particular, os 

baianos, já não queriam estar sob a liderança desses missionários, que eram brancos 

e, muitas vezes, preconceituosos com a cultura local, reforçando uma ideologia 

xenofóbica, a partir do Destino Manifesto que os americanos tinham como certo a 

escolha divina para que a nação estadunidense dominasse o mundo.  

Santos (2017, pp.127-128)88 completa o conceito ideológico do Destino 

Manifesto: 

 

Oriundo de um mundo anglo-saxão europeu e norte americano, os 
missionários e suas organizações foram movidos por uma convicção que lhes 
era comum, responsável pela maneira como atuaram no contexto a ser 
conquistado pela pregação reformada. A ação proselitista missionária foi 
determinada pela ideia de conquista religiosa, equivalente à ação 
conquistadora das nações do centro capitalista na fase neocolonialista e 
imperialista. Contudo, essa concepção recebida a força de uma outra 
ideologia baseada num destino manifesto, tal qual a Inglaterra e Estados 

Unidos a auto interpretaram. 

 
88 SANTOS, Lyndon de Araujo. "Eis os milhões que em trevas tão medonhas":  o protestantismo no Brasil 

Oitocentista.. In: SILVA, Elizete da.; SANTOS, Lyndon de Araújo.; ALMEIDA, Vasni de (orgs.). 500 anos da 
Reforma Protestante no Brasil: Um debate histórico e historiográfico. – Editora CRV: Curitiba, 2017, pp. 119-
138. 
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Os negros baianos já traziam em seu histórico o perfil de levantes e revoltas, o 

que deixava a sociedade escravocrata e branca sempre com certo receio de tais 

sujeitos. Nesse sentido, não foi de estranhar os fatos de alguns membros da então 

Primeira Igreja Batista da Bahia, começarem a tencionar e decidirem criar sua própria 

igreja.  

João José Reis (2003), em seu livro Rebelião Escrava no Brasil: a revolta do 

levante dos Malês em 1835, relata uma importante característica da população negra 

baiana: 

 

Ao longo da primeira metade de século XIX, os escravos da Bahia 
estabeleceram uma reputação de rebeldia em todo o Brasil. Embora 
freqüentes em tempos anteriores, sobretudo na forma de quilombos, as 
rebeliões se multiplicaram a partir do início desse século. (REIS, 2003, p. 68) 

 

Em seu artigo Transmodernidade e interculturalidade: interpretação a partir da 

filosofia da libertação, Enrique Dussel (2016, p. 52)89, ao tratar da temática sobre 

Centro e periferia Cultural: o problema da libertação, diz que: 

 

A filosofia latino-americana como a filosofia da libertação descobria seu 
condicionamento cultural (pensava-se a partir de uma cultura determinada), 
mas também articulada (implícita ou explicitamente) a partir dos interesses 
de classes, grupos, sexo, raça, etc., determinados. A location havia sido 
descoberta e era a primeira questão filosófica a ser tratada. O diálogo 
intercultural havia perdido sua ingenuidade e passou a ser compreendido 
como sobre determinado por todo o período colonial. 

 

Em Salvador, as lideranças das igrejas batistas estavam envolvidas em 

conflitos internos onde eram questionados desde hábitos culturais dos missionários 

estrangeiros até o salário recebidos por estes ser maior do que o dos pastores e 

missionários nacionais. 

É no conflito em questão, de interesses nacionais e disputa por liderança, que 

surge, em 1910, a Igreja Evangélica do Garcia, fruto do descontentamento acima 

citado, de alguns membros da Primeira Igreja Batista do Brasil. Destaque para a 

criação da Junta de Missão Batista Independente, bem como o Jornal O Libertador. 

 

 
89 DUSSEL, Enrique. Transmodernidade e interculturalidade: interpretação a partir da filosofia da libertação. In: 

Revista Sociedade e Estado, v 31, n. 1, jan./abr. 2016, pp. 51-73. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/se/v31n1/0102-6992-se-31-01-00051.pdf . Acesso em: 20 de abr. de 2020. 

https://www.scielo.br/pdf/se/v31n1/0102-6992-se-31-01-00051.pdf
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Figura 18: Ata do 1º Estatuto da Sociedade "Egreja Evangélica do Garcia" (1911) – Parte I 

Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia 
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Figura 19: Ata do 1º Estatuto da Sociedade "Egreja Evangélica do Garcia" (1911) – Parte II 

Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia 
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Figura 20: Ata do 1º Estatuto da Sociedade "Egreja Evangélica do Garcia" (1911) – Parte III 

Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia 

 

Os documentos em destaque, dão mais, uma vez, a prova da educação, 

automia e intelectualidade negra, do grupo responsável pela fundação da igreja 

pesquisada. Existia o conhecimento das leis que regiam as normas para que uma 

instituição religiosa fosse legalmente formalizada e, assim, pudesse funcionar. 

Chamamos atenção para a caligrafia perfeita de quem redigiu o 1º Estatuto da Igreja 

Evangélica do Garcia. Na figura nº 18, referente ao Estatuto, destaca-se o trecho da 

primeira finalidade da igreja: “propagar por todos os meios lícitos o evangelho o 

Evangelico do Senhor Jesus Christo”. Na segunda finalidade, encontra-se: Afirmar a 
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independência de uma Egreja, em matéria de governo, de outro qualquer neste país 

ou em qualquer parte do universo...”. Nesse sentido, organização, coerência e 

fundamentação bíblica e legais darão o norte nesse ministério independente da Igreja 

Batista do Garcia. 
Paul Gilroy (2012), também contribui para a reflexão a respeito da colaboração 

do afrodiaspóico na construção da cultura onde habitavam. Quando o autor, em seu 

livro O Atlântico Negro, analisa as jóias trazidas da escravidão e de como a influência 

cultural, sobretudo a música, é uma das marcas mais evidenciada da contribuição 

negra.   

  

Os efeitos das negações, por parte do racismo, não só da integridade cultural 
negra, mas da capacidade dos negros de sustentarem e reproduzirem 
qualquer cultura digna do nome, são aqui claramente visíveis. O lugar 
preparado para a expressão cultural negra na hierarquia da criatividade 
gerada pelo pernicioso dualismo metafísico que identifica os negros com os 
corpos e os brancos com a mente é um segundo fator importante. Entretanto, 
para além dessas questões gerais reside a necessidade de se projetar uma 
cultura racial coerente e estável como meio de estabelecer a legitimidade 
politica do nacionalismo negro e as noções de particularidade étnica sobre a 
qual ela tem passado a recorrer. Pode-se dizer que esta reação defensiva ao 
racismo assumiu seu apetite evidente pela mesmice e simetria a partir dos 
discursos do opressor. O romantismo e o nacionalismo cultural europeu 
contribuíram diretamente para o desenvolvimento do nacionalismo negro 
moderno. (GILROY, 2012, p. 201) 

  

Isso nos leva à compreensão de que, mesmo havendo o silenciamento 

referente a questão racial por parte da liderança branca evangélica no que diz respeito 

a participação dos negros na contribuição história do protestantismo no Brasil, através 

desta pesquisa de mestrado, encontramos importantes registros do protagonismo 

negro na Igreja Batista do Garcia, que devem ser evidenciados para que constem nos 

anais da história dos batistas na Bahia. 
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Figura 21: Capa do Jornal o Libertador – Ano 1925 

Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia 

 

Chamamos atenção para a figura anterior em destaque, pois trata-se do jornal 

O Libertador, onde constam informações importantes, como ser datado de maio de 

1925; a sede estava situada à Rua Leovigildo Filgueiras, sendo que a redação ficava 

na Rua dos Barris, 16, mesmo endereço do Associação Educadora Cristã de Moços; 

pertencer a Missão Batista Independente e suas afiliadas; ter como Diretor-gerente 

Pastor Pedro D’Alcântara Borges; consta também dois versículos bíblico: “Estaes pois 

firmes na liberdade com que Christo vos libertou” (Gálatas 5:1) e “E conhecereis a 

verdade e a verdade vos libertará.” (João 8:32). Como manchete principal traz o título 

“Vocação Sublime”, abordando o tema do chamado para o trabalho missionário. 

Segue a transcrição de parte do texto impresso no jornal: 

 
Ser médico, poeta, bacharel, artista ou mesmo funccionario público de 
destaque social, é, não há dúvida, posições tão honrosas quão lucrativas para 
os que a exercem fiel e dignamente; porém, mais excelente é a posição 
daquelle que uma vez salvo, sendo chamado para o santo ministério do 
Evangelho, abandona tudo e se entrega a Deus consagradamente para 
trabalhar na Sua gloriosa obra.90 

 
90 Jornal O Libertador, Ano X, Número 99, Bahia, Maio de 1925. 
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No texto que se encontra sob a foto consta o seguinte: 

 

Photographia da Egreja Baptista do Garcia, tirada no interior do seu vasto e 
lindo tempo, após a 2ª reunião missionária no dia 3 de abril, vendo-se nas 
filas da frente, parte das creanças, alumnas da Classe infantil e juvenil da 
sua intuitiva Escola Bíblica.91 

 
A partir desses registros, nota-se que os dirigentes da Igreja Evangélica Batista 

do Garcia trazem na sua gênese organizacional um projeto também para  publicizar 

suas ações, talvez como resposta aos desafetos criados na igreja de onde tinham se 

desligado por discordância do trabalho missionário estadunidense, mostrando assim 

que os batistas nacionais e, especificamente os baianos, também tinham competência 

para administrar e realizar a obra do Senhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 Ibidem. 
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4. NEGROS CONVERTIDOS AO PROTESTANTISMO: AUTONOMIA E 

INTELECTUALIDADE NEGRA NA IGREJA BATISTA DO GARCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
O Soberano Senhor me deu língua instruída para conhecer a 
palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após 
manhã; desperta meu ouvido para escutar como alguém que é 
ensinado. 

(Isaias 50:4) 
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A invisilidade do protagonismo do negro na história do protestantismo no Brasil 

deve ser objeto de estudos aprofundados, visto ser esse grupo étnico conhecido pelo 

seu trânsito em diversos espaços religiosos, o que não foi diferente entre os batistas. 

Ressaltamos aqui a importância do trazer à memória da identidade negra, dado que 

quando se conta a história do protestantismo no Brasil, só existe a versão contada a 

partir de uma história única, onde a figura principal será a do missionário branco e 

estrangeiro. A Igreja Batista do Garcia é o marco do inicio de uma teologia negra, que 

talvez os fundadores não tivessem denominado essa prática, uma vez que esse termo 

só surge décadas depois nos Estados Unidos, com o teólogo afro-estadunidense 

James Cone.92 

A fundação da Igreja Batista do Garcia dá-se em um contexto em que a 

população negra recém-liberta estava buscando seu espaço na sociedade, criando 

meios de afirmar sua identidade e autonomia. Analisaremos aqui o contexto 

socioeconômico em que os negros estavam inseridos na cidade de Salvador no início 

do século XX.  

Aldry A. S. Castellucci (2010, p. 89) 93 descreve em seu artigo Classe e cor no 

Centro Operário da Bahia (1890-1930), o período em questão: 

 

Nosso propósito é demonstrar, a partir da reconstituição do perfil social dos 
indivíduos que compuseram o Centro Operário da Bahia, que, diferentemente 
do que ocorreu em São Paulo, em Salvador, para onde não houve imigração94 
em massa, os ex-escravos e seus descendentes continuaram a ocupar 
posição no mercado de trabalho formal. [...] a classe operária era 
fundamentalmente negra e mestiça, inclusive os artesãos autônomos, sua 
fração mais qualificada e economicamente bem  situada na hierarquia da 
capital baiana. 

 

Ainda sobre a formalização da classe operária, Aldry A. S. Castellucci (2010, 

p. 89-90) contribui: 

 

No alvorecer da República, inúmeros partidos que se autoproclamavam e/ou 
socialistas foram fundados em várias cidades do Brasil. Em Salvador, em 
junho de 1890, após uma série de articulações políticas, o alfaiate Elysiário 
Elysio da Cruz, o ferreiro Francisco Pedro do Bonfim e o carpinteiro José 
Maria lideraram um grande número de artesãos dos mais diversos ofícios e 

 
92 SANTOS, Joe Marçal Gonçalves dos.; ANDRADE, Charlisson Silva de. A Teologia Negra da Libertação em 
James Cone: aspectos de sua hermenêutica contextual a partir de "O Deus dos Oprimidos" (1975). In: Interações, 
Belo Horizonte, v. 13, n. 24, ago./dez. 2018, pp. 355-374. Disponível em: 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/interacoes/article/view/18528/14232 . Acesso em: 31 de maio de 2020. 
93 CASTELLUCCI, Aldry A.S. Classe e Cor na Formação do Centro Operário da Bahia (1890-1930). In: Afro-Ásia, 
41 (2010), pp. 85-131. Disponível em: https://portalseer.ufba.br/index.php/afroasia/article/view/21199/13784 . 
Acesso em: 28 de maio de 2020. 
94 Politica de imigração europeia ocorrida no final do século XIX. 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/interacoes/article/view/18528/14232
https://portalseer.ufba.br/index.php/afroasia/article/view/21199/13784
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fundaram o Partido Operário da Bahia. Desde o início, quando faziam suas 
reuniões no Club dos Maquinistas, na Sociedade Montepio dos Artistas e no 
Club Democrático, a organização foi alvo de muitas dissenções. Os conflitos 
internos resultaram em uma cisão formal da entidade e na criação da União 
Operária Baiana, que passou a reunir seus membros na Sociedade 
Filarmônica Luso-Guarani, à frente dos quais estavam, entre outros, os 
tipógrafos Cândido de Araujo Brinzindor e Argemiro de Leão e o pintor e 
desenhista preto Manuel Raymundo Quirino (1852-1923). As duas 
associações se rivalizaram se rivalizaram e disputaram hegemonia junto à 
classe operária até junho de 1893, quando o grupo fundador e a dissidência 
se realinharam para fundar uma nova organização, o Centro Operário da 
Bahia. A partir de então, duas novas lideranças se destacaram à frente das 
facções que disputaram o controle da entidade por anos: o mestre de obras 
Domingos Francisco da Silva, racialmente definido como mestiço, e o alfaiate 
Ismael Ribeiro dos Santos, classificado como cor parda.95 

 

 

Algo peculiar nos chama atenção: os fundadores da Igreja Batista do Garcia, 

além de terem profissões semelhantes às descritas na citação acima, trouxeram na 

estrutura organizacional da referida entidade religiosa características que se 

assemelham ao movimento das classes operárias à época. Homens negros 

organizados politicamente e com senso crítico o suficiente para não quererem mais 

estar sob o jugo daquilo que eles perceberam nas atitudes e ações dos missionários 

estadunidenses, que representavam práticas do período da escravidão, visto que 

muitos desses membros fundadores haviam nascido no final do século XIX, alguns 

ainda antes da abolição da escravatura.  

A seguir, aparece o Certificado de Batismo de Theodora Maria de Jesus, 

membro fundadora, nascida em 25 de dezembro de 1883, e batizada na Primeira 

Igreja do Brasil, em 1907. O original de tal documentação foi encontrato em bom 

estado de conservação no Memorial da Igreja Batista do Garcia.  

 

 
95 CASTELLUCCI, Aldry A.S. Classe e Cor na Formação do Centro Operário da Bahia (1890-1930). In: Afro-Ásia, 
41 (2010), pp. 85-131. Disponível em: https://portalseer.ufba.br/index.php/afroasia/article/view/21199/13784 . 
Acesso em: 28 de maio de 2020. 

https://portalseer.ufba.br/index.php/afroasia/article/view/21199/13784
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Figura 22: Certificado de Batismo de Theodora Maria de Jesus –  
Membro Fundadora da Igreja Batista do Garcia 

Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia. 

 

As figuram seguintes trazem alguns pastores negros que exerceram ministério 

na Igreja Batista Independente do Garcia. Demarcar e dar visibilidade a esses 

personagens referenda a atuação de homens que buscaram, no início do século XX, 

exercer um pastorado negro, o que seria mais dificil dentro de uma igreja reformada 

histórica. 
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Figura 23: Pr. Natanael Dantas – 7º Pastorado  
Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia 

 

 

Com a chegada do protestantismo de missão, a partir de 1872, e dos 

pentecostais, em 1927, na Bahia, tem-se o registro - através de livros, cartas de 

missionários e documentos administrativos das igrejas - da conversão dos primeiros 

negros cristãos-evangélicos na capital baiana, embora não houvesse interesse por 

parte das lideranças eclesiásticas em anotar o quesito raça/cor, mas podemos 

identificá-los pelas profissões exercidas por esse grupo étnico. Nesse sentido, analisar 

o negro evangélico dentro de um contexto histórico, onde existe diversidade 

significativa de credos, não restringir a experiência religiosa da diáspora africana em 

Salvador, ao candomblé, não constitui negar a relevância das religiões de matriz 

africana, mas perceber as diferentes trajetórias da população afro-brasileira no que 

diz respeito a fé. 

Barbosa (2002), reforça que a teologia do protestantismo missionário brasileiro 

foi implantada das igrejas do Sul dos Estados Unidos. Na sociedade sulista, antes da 

Guerra Civil, as relações sociais estavam muito bem ajustadas e a escravidão negra 

ocupava um espaço bem delimitado. Aqui no Brasil, para o autor, o ensino da 

religiosidade funcionou a serviço da sociedade escravocrata, quando: 
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O protestantismo brasileiro procurou tornar mais amena a vida dos 
escravizados, consolando-os, tornando-os mais pacientes e submissos. A 
teologia anunciada refletia a existência de um estágio de transição que 
oferecia aos escravos, simplesmente uma conversão religiosa. Além disso, 
algumas justificativas foram encontradas para sustentar a situação: o bom 
trato dos escravos, a amenidade da instituição, quando comparada ao 
exemplo norte-americano, e o caráter paternalista, senhorial e meio feudal de 
que lá se revestia. As missões protestantes estabelecidas no Brasil foram 
permeadas por uma forte tendência conservadora que procurava fazer 
distinção entre a espiritual e o temporal. (BARBOSA, 2002, p. 155) 

 

A historiografia baiana relata alguns exemplos dessa diversidade quando 

apresenta negros católicos com suas irmandades a exemplo: São Benedito Sociedade 

Protetora dos Desvalidos, a Igreja de Nossa Senhora do Rosários dos Homens Pretos, 

e a Irmandade da Boa Morte, na cidade de Cachoeira. Filho (2008) relata que “na 

Bahia, várias existiram, entregues aos cuidados de negros com tais designações”96. 

Vale também ressaltar aqui, a presença de africanos mulçumanos conhecidos como 

Malês, responsáveis pelo levante em 1835, na cidade de Salvador, onde no capitulo 

anterior, apresentamos sua contribuição na educação para a população negra. Esse 

grupo foi responsável por um dos levantes mais importantes realizados por negros no 

Brasil. Os Malês eram um conjunto de nações étnicas que viviam em Salvador: 

haussás, bornos, tapas e nagôs. Segundo Reis (2003), existia um pluralismo religioso 

no seio da população africana e afro-baiana à época da rebelião escrava.  

 

Liderança religiosa e política se fundiram no movimento de 1835. 
Consegui identificar sete importantes líderes mulçumanos, mestres 
malês envolvidos ou acusados de envolvimento na rebelião. Eram ele: 
Ahuna, Pacífico Licutan, Luis Sanin, Manoel Calafate, Elesbão do 
Carmo (Dandará), Nicobé (Sule) e Dasalú. (REIS, 2003, p. 283) 

 

Nesse sentido, compreender a cosmovisão desses sujeitos também nos dará 

pistas para análise e compreensão do porquê estes terem abraçado a nova fé 

protestante que chega em Salvador em 1882. 

 

 
96 FILHO, Luiz Viana. O negro na Bahia: um ensaio clássico sobre a escravidão. Salvador: EDUFBA, 2008, p. 
161. 
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Figura 24: Pastor Natanael e Irmã Ávila Dantas (Sua Esposa) 
Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia 

 

 

PR NATANAEL DANTAS: 
17.02.1886 -18.01.1991 
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Figura 25: Pastor Pedro de Alcântara Borges 
Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia 
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Figura 26: Certidão de Consagração ao Ministério do Evangelista 
Pedro D’Alcântara Borges 

Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia 
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Figura 27: Pastor Affonso dos Santos 
Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia 
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Figura 28: Diácono Manoel Dias da Rocha 
Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia 

 

Ao destacarmos a autonomia e intelectualidade negra na fundação da Igreja 

Batista do Garcia, em 1910, busca-se apresentar um grupo de pessoas conscientes 

da sua posição numa sociedade impregnada pelo racismo no período pós-abolição. 

Aquela comunidade negra evangélica agora era independente, tinha sua própria forma 

de planejar e conduzir os trabalhos sem a interferência da liderança dos missionários 

estadunidenses que, de acordo com Silva (2007), poderia ser caracterizada como uma 

liderança forte, autoritária e etnocêntrica.  

Como já foi explanado no primeiro capitulo, tais comportamentos foram pontos 

cruciais para que os batistas nacionais buscassem sua independência da Junta de 
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Richmond. Agora chegara o momento de, finalmente, começar um trabalho conforme 

a idealização e perspectiva daquele grupo dissidente da Primeira Igreja Batista do 

Brasil. O aspecto organizacional foi fundamental para que houvesse sucesso na 

implementação dos projetos: a educação, a Missão Batista Independente e o jornal O 

Libertador. Após a fundação da Igreja Batista do Garcia, sua liderança cria a Missão 

Batista Independente, que tinha como objetivos: a expansão do evangelho na Bahia 

e no Brasil, além da formação do setor batista no Brasil.97  

 

 

Figura 29: Jornal O Libertador - Cabeçalho 
Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia 

 

Silva (1998, p. 196), ainda discorre sobre as características referente a criação 

da Missão Batista Independente: 

 

Pode-se afirmar que a característica proselitista inerente aos batistas, foi o 
motor para a criação para criação da missão como organização 
administrativa, promotora da evangelização dos brasileiros por brasileiros, O 
que se constitui num fato bastante importante, haja visto a discordância do 
grupo independente em relação a administração e aos métodos imprimidos 
pelos missionários à Convenção Batista Brasileira. Além disso a criação da 
Missão, como órgão administrativo na tarefa da evangelização, seria uma 
forma de garantir a sobrevivência do grupo independente, desligado do 
comitê de Richmond. Em outras palavras, não só induzir pessoas ao 
evangelismo, mas induzi-las conforme a perspectivas batista e independente. 

  

A marca de qualquer resquício da escravidão já não tinha mais espaço para 

uma comunidade negra evangélica que, na sua autonomia e intelectualidade, 

 
97 SILVA, Elizete da. A Missão Batista Independente: uma alternativa nacional. Dissertação (Mestrado em 

História Social) - Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador. 1983. 
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desejava seguir seu próprio caminho de fé, agora sem interferência dos missionários 

estrangeiros. Podiam também fala e escrever sua própria história. Poderíamos até 

pensar em uma teologia negra, sobretudo porque a Igreja Batista do Garcia criou um 

nicho ideológico religioso com características bem comuns à população negra, 

conhecida nacionalmente por sua resistência e levantes na Bahia.  

Referente a Liberdade Conquistada, Professora Drª Elizete da  Silva (2007, p. 

196) 98, destaca: 

 

Ao reivindicarem a autonomia, demandavam a liberdade de consciência que 
haviam apreendido nas prédicas e nos textos dos próprios missionários norte-
americanos. Ao se sentirem preteridos, excluídos de participarem ativamente 
do poder eclesiástico que consideravam democrático, o princípio da liberdade 
religiosa havia sido quebrado, e isto foi tomado como a justificativa principal 
para a ruptura. O exercício dessa liberdade de consciência foi rechaçado 
pelos demais batistas como uma compreensão distorcida da idéia de 
liberdade. Conforme relatório da comissão da Primeira Igreja que  avaliou o 
cisma  dos independentes: essas irregularidades são o produto de espíritos 
irrequietos, que entendem uma liberdade mal comprehendida, que concorre 
para desordem e desmoralização da causa do Divino Mestre. Livres da tutela 
dos missionários norte-americanos, os batistas independentes 
desenvolveram uma autocompreensão de que eram os verdadeiros 
pugnadores da liberdade de consciência. O tema da liberdade, e dos seus 
correlatos, como autonomia e independência, foram constantemente tratados 
na documentação do grupo. 

 

 

 

 

 
98 SILVA, Elizete da. Cidadãos de outra Pátria: anglicanos e batistas na Bahia. Tese (Doutorado em História 
Social) - Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 1998. 
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Figura 30: Jornal O Libertador – Página Inteira 
Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia 
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4.1 PENTECOSTALISMO EM SALVADOR 

 

Mesmo não sendo objeto central da pesquisa, entendemos que trazer um breve 

histórico sobre a chegada do pentecostalismo em Salvador, no final da década de 

1920, desperta-nos interesse, pois veremos que o negro continua a se converter a 

novos credos religiosos.   

O pentecostalismo surge nos Estados Unidos em 1890 e chega ao Brasil, 

especificamente na cidade de Belém-PA, em 1910, e logo se espalha pelo país. O 

pesquisador Delcio Monteiro de Lima (1987, p. 71) 99 nos traz a seguinte contribuição 

acerca da doutina pentecostal: 

 

Gunner Vingren e Daniel Berg, impuseram rapidamente aos primeiros 
convertidos de Belém do Pará, o rígido modelo que caracteriza o 
pentecostalismo dos Estados Unidos. A austeridade, com a condenação dos 
padrões de tolerância usuais nas demais igrejas, foi traço marcante da 
expectativa estabelecida para a conduta dos crentes, enfatizando-lhes  
sempre a condição de pecadores e apontando-se-lhes da santificação o 
caminho da santificação pela conversão completa através da fiel obediência 
aos princípios da Bíblia. A ordem era combater as tentações de Satanpas. 
Fosse qual fosse o sacrifício exigido, vivendo uma exist~encia simples e 
ascética, despojada de todos os prazeres mundanos. Assim, proibiam-se 
aos crentes o uso de bebidas alcoólicas, o fumo, os bailes, o cinema, enfim, 
tudo que significasse futilidade e alienação à realidade a serviço de Deus. 

 

Para Teixeira (2017, p. 103)100, o pentecostalismo traz a seguinte referência no 

que se percebe no campo das mentalidades: 

 

A definição do Pentecostalismo como grupo independente de outras 
denominações evangélicas ocorreu a partir de 1906, nos Estados Unidos, na 
Igreja de Azuza Street, em Los Angeles. [...] A presença latente do 
comportamento pietista no protestantismo brasileiro encontraria a válvula de 
escape propícia a partir da expansão dos grupos pentecostais. 

 

 O evangelismo pentencostal na Bahia começa com o pioneirismo da Igreja 

Assembléia de Deus, que se instala na cidade de Canavieiras em 1927. Expandindo-

se para outros municípios vizinhos, abre frentes missionárias em Itabuna, Belmonte, 

Itapebi, Macote, Pau Brasil, Camacã, Santa Luzia, Arataca, Jaçari, Itaimbé, Palmira, 

Curaçá, Valente e Valença. Chegando à cidade de Salvador em 1930, instala-se à 

Rua Carlos Gomes, nº 402. Esses fatos estão documentados no acervo histórico da 

 
99 LIMA, Delcio Monteiro de. Os demônios descem do Norte. 4ª. Ed. – Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1989. 
100 TEIXEIRA, Marli Geralda. “...nós, os batistas...”: um estudo de história das mentalidades. – Salvador: Sagga, 
2017. 
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igreja que também identificam: o seu primeiro pastor negro Teodoro Feliciano 

Santana, nascido em 7 de setembro de 1888, no município baiano de Santo Antonio 

de Jesus; registram também em 28 de maio de 1930, na cidade de Salvador, a 

primeira conversão de um descendente de africanos, que tinha por nome Heliodoro.101 

Um breve histórico sobre o surgimento do pentecostalismo faz-se necessário 

para que se possa compreender o porquê de, na sua chegada à Salvador, ter 

conseguido agregar tantos negros.  

Compreender o contexto religioso da época nos dá a noção do cenário em que 

os negros viviam em Salvador, principalmente no que se refere a experiência de fé 

desses sujeitos. O trânsito entre o catolicismo e o candomblé não lhes assegurava 

uma lealdade confessional, visto que, principalmente a Igreja Católica, representava 

a religião do dominador. Sendo assim, passar a frequentar o novo credo não foi muito 

difícil, já que na travessia afro-atlântica, o sujeito negro passou a ter identidade 

multifacetada.  

Para Geertz (2008, p. 95)102, 

 

A crença religiosa e o ritual confrontam e confirmam-se mutuamente; o ethos 
torna-se intelectualmente razoável porque é levado a representar um tipo de 
vida implícito no estado de coisas reais que a visão de mundo descreve, e a 
visão de mundo torna-se emocionalmente aceitável por se apresentar como 
imagem de um verdadeiro estado de coisas do qual esse tipo de vida é 
expressão autêntica. 

 

 

4.2 INTELECTUALIDADE NEGRA EM SALVADOR  

 

A intelectualidade negra deve ser pontuada neste capitulo devido a todo o 

processo de experiências e resistência da diáspora africana no Brasil. Em se tratando 

da Bahia, esse negro, em que pese as limitações que o racismo impôs, ainda assim, 

não foi limitando por isso. Assim, veremos que isso não foi o bastante para deter essas 

pessoas que aproveitava cada oportunidade para avançar nos seus propósitos. Filho 

(2008), relata que:  

 

Em todas as atividades aparecia o negro, lutando desesperadamente para 
vencer os preconceitos de cor. No jornalismo, nas profissões liberais, nas 
artes, no magistério, no parlamento, tinha seus representantes. Notáveis 

 
101 História da Igreja Assembléia de Deus na Bahia. 2.a Ed. Rio de Janeiro: CPAD, 1982. Disponível em: 
http://portalcadb.com/historia-da-assembleia-de-deus/ . Acesso em: 28 de abr. de 2020. 
102 GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas.1.ed. 13. reimpr. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

http://portalcadb.com/historia-da-assembleia-de-deus/
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foram Caetano Lopes de Moura, Montezuma, Manoel Florêncio, Francisco 
Querino do Espírito Santo, André Rebouças, Pau Brasil, Veiga Muricy, 
Manoel Gonçalves da Silva e Chagas, o Cabra. Depois, para citar dois dos 
maiores, vieram Teodoro Sampaio e Juliano Moreira.103 

 

Luiz Viana Filho também traz o relato de um ministro inglês ao observar o modo 

de viver do negro:  

 

[...] na Bahia, melhoraria sempre. Subiria de condição aviltante de escravo 
até às culminâncias da notoriedade. Seria negociante, médico, bacharel, 
engenheiro, padre, deputado e até mesmo sábio.104 

 

 

Figura 31: Dr Juliano Moreira – Psiquiatra Baiano (1873-1933) 
Fonte: Domínio Público 

 

Dr. Juliano Moreira é um dos ícones da intelectualidade negra baiana. 

Psiquiatra, Juliano foi atuante contra o racismo científico amplamente dissemidade na 

 
103 FILHO, Luiz Viana. O negro na Bahia: um ensaio clássico sobre a escravidão. EDUFBA, 2008, pp. 165-166. 
104 Ibidem, p. 159. 
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academia. Aos 13 anos, já estava estudando da Faculdade de Medicina da Bahia. Aos 

18 anos, concluiu a graduação e logo depois já estava fazendo a pós-graduação, 

assumindo, prontamente, uma cadeira para ensinar na mesma faculdade em que 

havia estudado.  

 

 

 

Figura 32: Dona Archíminia Barreto 
Fonte: Domínio Público 

 

Outro exemplo de intelectualidade feminina entre os batistas, Archimínia 

Barreto, que foi a primeira professora pública da Bahia. Nascida em 12 de julho de 

1845, na cidade baiana de Inhambupe, vindo morar em Salvador posteriormente, 

passou a frequentar a Primeira Igreja Batista do Brasil e, em 1893, foi batizada. 

Professora Achimínia foi uma mulher negra e intelectual, escrevendo livros e editoriais 

no Jornal O Batista.105 

 
105 ALVES, Pedro Henrique Guimarães. Archiminia Barreto, mulher, negra, protestante intelectual. Revista 

Eletrônica História.com – Cachoeira, v. 4, n. 8, p. 20 -36, 2017 
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Ainda seguindo a linha da autonomia e intelectualidade negra, trazemos aqui 

também como essa população procurou se reorganizar no período pós-abolição. Visto 

que, para a organização da futura Igreja Batista do Garcia, esteve à frente da liderança 

o Evangelista Pedro Borges - um negro que, juntamente com outros membros 

descontentes com o que vinha acontecendo na Primeira Igreja Batista, realizou 

algumas reuniões de forma documentada, através de registro em atas. 

De acordo com Mota (2011, p. 116)106: 

 

A religião e os processos educativos atuam sobre o corpo não apenas porque 
se propõe a curar as aflições e problemas específicos, mas principalmente 
porque constituem um espaço para a exploração de novas ou distintas 
possibilidades existenciais que exigem novas modelagens do processo de 
sociabilidade, e neste sentido uma atenção para os esquemas de 
ensino/aprendizagem. 

 

Por fim, analisaremos o protagonismo do negro protestante e seu 

desenvolvimento no trabalho batista independente, quando reivindica o caráter 

nacionalista, em 1910, e não aceita mais viver sob as ordens dos missionários 

americanos que ocupavam todos os cargos de liderança tanto nas igrejas, bem como 

nas juntas de missões, as convenções, jornais.  

Como se pode observar na 2ª ata para organização da Igreja Batista 

Independente do Garcia: 

 
106 MOTA, Sueli Ribeiro. Educação e Religião: notas sobre ensino e aprendizagens terapêuticas no 

SCS da Ipda. In: Revista da FAEEBA: educação e contemporaneidade / Universidade do Estado da 
Bahia, Salvador, v 20, n.35, jan/jun. 2011, pp. 115-124. 
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Figura 33: 2ª Ata para Organização da Igreja Batista do Garcia (1910) 
Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia 

                                     
A ata em destaque na figura 33 traz o registro da segunda reunião realizada 

pelos futuros fundadores e membros da Igreja Batista Independente do Garcia; mostra 

uma escrita com letras bem definidas o que deixa evidente que, entre os membros de 

tal grupo, existiam pessoas escolarizadas. Também consta na referida ata o nome do 

evangelista Pedro Alcântara Borges, o líder da cisão com a igreja anterior. Tudo isso 

se deve ao movimento de protestantes nacionalistas que passaram a ter um 

sentimento anti-missionários estrangeiros que, exerciam hegemonia em todas as 

áreas de liderança das instituições religiosas, quais sejam: igrejas, seminários, 

colégios, jornais, convenções, etc. A disputa de poder por parte de alguns líderes 

nacionais demonstrava que, com o passar do tempo, já se sentiam preparados para 
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assumir tais postos e não queriam mais estar sujeitos à autoridade dos missionários 

estrangeiros que, por sua vez, eram brancos, ocupavam e controlavam os espaços 

de prestígios nas organizações religiosas protestantes no Brasil. 

A pesquisadora Marli G. Teixeira (2017) aborda em sua obra como a ideologia 

dos missionários estadunidenses influenciou na maneira como estes conduziam as 

missões no Brasil: 

 
O etnocentrismo dos missionários norte americanos apoiava-se numa 
ideologia formalmente definida nos Estados Unidos após a Guerra da 
Secessão – o destino manifesto. Segundo essa ideologia, os valores morais 
e religiosos do povo norte americano eram considerados superiores a 
quaisquer outros. A apresentação do estilo de vida norte americano como um 
padrão ideal a ser alcançado... Aos missionários que, acreditando salvar os 
brasileiros dos seus pecados, na verdade veiculavam valores e experiências 
adequados a outro contexto histórico e sociocultural – o da sociedade de 
onde vinham. (TEIXEIRA, 2017, p. 70) 

 

Nesse sentido, faz-se necessário refletir sobre esse momento histórico dos 

batistas em Salvador, visto que o clima social era ainda do pós-abolição da escravidão 

negra que marcou e maculou profundamente a História do Brasil. Então ter a presença 

de um grupo de pessoas brancas e estrangeiras que pregava o Evangelho de 

Libertação da alma, mas que, ao mesmo tempo, trazia nas suas práticas a opressão 

de uma religião ortodoxa de usos e costumes, bem como discriminava a cultura local, 

e onde também a figura do homem branco continuava, nas representações sociais, a 

ter privilégios hegemônicos e financeiros, enquanto os protestantes nacionais não 

gozavam de tal situação, passou a ser um entrave nas relações entre os missionários 

estadunidenses e os membros da Primeira Igreja Batista do Brasil. 

Vale salientar que, no campo religioso, a capital baiana tinha um 

comportamento heterodoxo, onde o trânsito e respeito com outras religiões eram 

comuns. Portanto, todas essas questões foram cruciais para que em breve houvesse 

a dissensão e que assim fosse fundada a Igreja Batista Independente do Garcia.  

Até o presente momento, conseguiu-se fazer o levantamento dos fundadores 

da Igreja Batista Independente do Garcia, bem como a condição social e profissional 

deles e em quais circunstâncias deram-se a cisão com a Igreja da Rua J.J. Seabra. 

Abordou-se também sobre as escolas anexas criadas pelas igrejas batistas durante o 

período pesquisado. Tais escolas eram formais e cobravam mensalidade, porém 

quem não podia pagar, não ficava sem se matricular e estudar. Tais escolas tinham o 

objetivo de educar as crianças da igreja a partir da ideologia cristã. A Igreja 
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Independente do Garcia também tinha sua escola Associação Educadora Cristã de 

Moços, situada à Rua dos Barris, 16, no Bairro dos Barris. 

 

 
Figura 34: Encerramento do Ano Letivo da Associação Educadora Cristã de Moços 

Fonte: Arquivo da Igreja Batista do Garcia 

 

Observa-se, na figura 34, o número significativo de crianças e adolescentes 

negras compondo o grupo escolar da Associação Educadora Cristã de Moços, tendo 

como gestora responsável, a Professora Edéria Alves Ferreira. Pode-se dizer que 

havia um projeto de educação e, consequentemente, de autonomia intelectual negra 

na Igreja Batista Independente do Garcia, fundada em 1910, ainda no período pós-

abolição da escravidão, período em que existia um alto índice de analfabetismo na 

cidade de Salvador. 

Trazemos aqui a memória de algumas mulheres negras atuantes que se 

destacaram na Igreja Batista do Garcia, que era composta por uma membresia 

majoritariamente negra e de classe social baixa. Porém, vale ressaltar o protagonismo 

da presença e ação feminina que, ainda que para a época não se considerasse a 
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participação das mulheres em cargos de liderança que não fossem aqueles 

destinados as mesmas dentro da igreja, pode-se falar sobre a atuação ativa de 

algumas, sobretudo aquelas que tinham autonomia financeira e intelectual. 

Compreende-se ser esse fato um ato feminista, ainda que estas mulheres 

reproduzissem o discurso machista da época. 

A Profª. Edéria Alves Ferreira estudou na Associação Educadora Cristã de 

Moços, onde depois passou a lecionar nas turmas das primeiras letras e também era 

responsável pela instituição. Foi extremamente atuante no trabalho batista 

independente, onde chegou a ter uma sessão de assuntos para mulheres no Jornal O 

libertador, e logo depois passou a ser redatora. Edéria Ferreira também era musicista 

e professora de Escola Bíblica Dominical, tendo uma classe com seu nome, 

anualmente era homenageada pela igreja na passagem do seu aniversário, dia 8 de 

abril, e também com nota no jornal onde era redatora. 

 

 

 
Figura 35: Profª. Edéria Alves Ferreira – Falecida em 1958 

Fonte: Acervo Igreja Batista do Garcia 

 

 



102 

 

 
Figura 36: Classe Edéria Ferreira (Profª. Edéria Ferreira com vestido estampado) 

Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia 
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Figura 37: Profª. Almerinda Ferreira Sena – 

 Dirigente do Abrigo das Viúvas Christãs da Igreja Batista do Garcia. 
Fonte: Acervo da Igreja Batista do Garcia 

 

Acima temos a imagem de Almerinda Ferreira Sena, outra mulher negra 

exercendo cargo de liderança. Ela foi responsável pelo Abrigo das Viúvas Christãs da 

Igreja Batista do Garcia.  Nesse sentido, ainda que o quesito racial seja quase que 

inexistente na historiografia do protestantismo baiano, procurou-se, através de 

informações quais sejam: profissões, localização de moradia dos membros da igreja 

em pesquisa, identificar o sujeito negro no processo de educação e intelectualidade 

nesse espaço temporal onde, como já dito anteriormente, a população negra vivia o 

processo do pós-abolição da escravidão no Brasil e, especificamente na cidade de 

Salvador, onde a cultura, economia e religiosidade negra eram pulsantes. 

A relevância da pesquisa está em analisar como se deu o processo de 

aproximação e participação da população negra convertida ao protestantismo em 

Salvador no final do século XIX, bem como o processo de protagonismo e 

intelectualidade negra quando um grupo de homens e mulheres, após discordarem 
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com algumas questões doutrinárias e do posicionamento de missionários estrangeiros 

e brancos nos principais cargos de liderança no trabalho batista, optaram por sua 

autonomia. A partir desse posicionamento de resistência, tal grupo decidiu por criar a 

Igreja Batista Independente do Garcia, em 1910, começando assim um trabalho 

autônomo e sob a liderança negra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscamos, nesse projeto de pesquisa, compreender como se deu o processo 

de educação e intelectualidade negra na fundação da Igreja Batista do Garcia, no 

período de 1910-1930, na cidade de Salvador. Além de observar como esse episódio 

histórico, no meio dos batistas baianos, tornou visível o protagonismo de negros 

quanto a sua percepção de identidade racial e socioeconômica no pós-abolição da 

escravidão, sobretudo diante do posicionamento da liderança dos missionários 

batistas estadunidenses, que impossibilitava a participação dos batistas nacionais no 

gerenciamento das igrejas e demais instituições. 

A fé protestante chega à Bahia em 1815 com o trabalho dos anglicanos.  Esse 

momento é chamado de protestantismo de imigrantes, pois o objetivo era só dar 

suporte espiritual aos comerciantes protestantes, sendo que a Igreja Anglicana estava 

localizada na Praça do Campo Grande, na capital baiana, onde os cultos eram 

realizados no idioma inglês. Só a partir de 1872, o protestantismo de missão chega 

com os presbiterianos e, dez anos depois, com a presença dos batistas, o processo 

de proselitismo efetivamente expande-se em Salvador, tendo como os primeiros 

novos convertidos homens negros e mulheres negras, tanto entre os presbiterianos 

como entre os batistas. Importante salientar que nesse período a Igreja Católica, até 

então a igreja oficial, não aceitou passivamente a nova fé, criando assim um conflito 

com a liderança protestante.  

Por ser uma cidade majoritariamente negra, devido ao processo de escravidão, 

Salvador tinha como característica importante o marcador social que era feito a partir 

da cor da pele. Isso fazia com que as pessoas escravizadas e seus descendentes, 

mesmo que fossem livres ou libertos, tivessem dificuldade em ascender social e 

economicamente. Mesmo no período do pós-abolição, essa realidade fazia-se 

presente em toda sociedade soteropolitana. A população negra vivia em situação de 

vulnerabilidade de moradia, educação e também era representada nas profissões 

mais informais: pedreiro, carpinteiro, funileiro, carregador, costureira, etc. E foram 

esses negros que começaram a freqüentar as igrejas protestantes de missão. 

Quanto ao quesito educação, a proposta desse projeto de pesquisa é, também, 

buscar informações sobre o processo histórico do ensino formal nas escolas primárias 

e secundárias de Salvador, da segunda metade do século XIX até as três primeiras 
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décadas do século XX, para que se possa entender qual era o perfil de escolarização 

de negros e negras que fundaram a Igreja Batista do Garcia, em 1910.  

O processo de democratização da educação na Bahia, assim como no restante 

do Brasil, foi se dando através de leis que, muitas vezes, excluíam a presença de 

pessoas escravizadas da sala de aula, porém, não era incomum, que fosse permitida 

a presença nos espaços de escolarização dos ingênuos, que era a nomenclatura dada 

aos filhos dos escravos. Por sua vez, as igrejas protestantes criaram suas próprias 

escolas (Escolas Anexas), com a ideologia de um currículo voltado para o ensino 

cristão-evangélico, onde seus alunos eram os filhos dos fiéis da igreja. Essas escolas 

anexadas ao templo religioso eram comuns, e como exemplo, temos a Associação 

Educadora Cristã de Moços, pertencente a comunidade de fé pesquisada. 

No que se refere a intelectualidade e protagonismo negro na fundação da Igreja 

Batista Independente do Garcia, observou-se a presença e o histórico de negros e 

negras que criaram suas próprias oportunidades de inserção social, dentro de uma 

sociedade que, muitas vezes, julgava e condenava as pessoas a partir da cor da pele. 

(Re)conhecer os personagens que habitaram durante as primeiras três décadas do 

século XX, na cidade de Salvador, nos trouxe luz sobre um quadro que foi colocado 

na invisibilidade sócio-histórica.  

Assim, este estudo traz a luz sobre personalidades como o Evangelista e 

depois Pastor Pedro de Alcântara Borges, o líder responsável por agregar mais 

pessoas insatisfeitas com a gestão dos missionários estadunidenses que atuavam na 

Primeira Igreja Batista do Brasil e na dissidência fundar com esses fiéis a Igreja Batista 

Independente do Garcia em 1910  - onde ali deram início ao trabalho de uma 

comunidade de fé, em que a liderança destacava-se pela presença negra.  

Dado o exposto, faz-se importante, mais uma vez, chamar atenção para o 

contexto do pós-abolição, onde a população negra buscava afirmar sua autonomia, 

investindo, principalmente na educação e intelectualidade dos seus pares. Neste 

contexto, a Igreja Batista Independente do Garcia representou um marco histórico 

fundamental no processo de emancipação do homem e da mulher negra no início do 

século XX. 
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APÊNDICE A – DR. FLORÊNCIO ARGOLO 

 

 

Figura 1: Formatura em Direito de Dr. Florêncio Argolo (1927-2008) 
Fonte: Acervo da igreja Batista do Garcia   

 
O personagem Dr. Florêncio Argolo dos Santos entra nesse apêndice por se 

tratar de um membro da Igreja Batista do Garcia. Entretanto, por ter nascido em 1927, 

não cabia entrar no corpo da dissertação. Nascido no meio de uma família abastada, 
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no distrito de Acupe, na cidade de Santo Amaro, Florêncio Argolo foi casado com 

Lavinia Pinto Argolo, com quem teve nove filhos. Em 1958, graduou-se em Direito pela 

Universidade Federal da Bahia e exerceu a função de Promotor de Justiça em 

diversas comarcas baianas.  

Muito envolvido com as questões sociais, contribuiu com a história da educação 

da cidade de Boa Nova, sendo homenageado com o nome da Escola Municipal 

Florêncio Argolo107.  Vale ressaltar que, mesmo tendo o título de promotor de justiça, 

Dr. Florêncio Argolo foi perseguido e preso durante o período da ditadura militar, 

justamente por ser um homem negro e ativista das causas sociais. Sua casa foi 

invadida pelo exército logo após ele ter participado de um evento, que, segundo 

relatou a sua filha Marta Argolo, foi realizado justamente para prendê-lo. Durante os 

dias em que ficou preso, ele disse ter passado todo o tempo orando a Deus, com os 

joelhos dobrados. 

No que se refere a vida religiosa, ainda na adolescência, Florêncio Argolo 

começa a frequentar a Igreja Batista do Garcia, sendo que, em 1958, assume a 

redação do Jornal O Libertador. Por alguns anos, foi presidente e pregador de 

algumas congregações batistas ligadas à Missão Batista Independente. Tais 

elementos estavam ligados aos ideais libertários desse homem negro. 

Esse breve relato sobre a vida de Dr. Florêncio Argolo dos Santos, desperta-

nos o interesse de uma futura pesquisa sobre representação social pautada na 

educação, autonomia e intelectualidade negra nas igrejas evangélicas na Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
107 Disponível em: http://escolaflorencioargolo.blogspot.com/. Acesso em: 31 de maio de 2020. 
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