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Lá na úmida senzala, 
Sentado na estreita sala, 
Junto ao braseiro, no 
chão, 
Entoa o escravo o seu 
canto, 
E ao cantar correm-lhe 
em pranto 
Saudades do seu 
torrão...  
 
De um lado, uma negra 
escrava 
Os olhos no filho crava, 
Que tem no colo a 
embalar... 
E à meia voz lá responde 
Ao canto, e o filhinho 
esconde, 
Talvez pra não o escutar! 
  
"Minha terra é lá bem 
longe, 
Das bandas de onde o sol 
vem; 
Esta terra é mais bonita, 
Mas à outra eu quero 
bem! 
  
"O sol faz lá tudo em 
fogo, 
Faz em brasa toda a 
areia; 
Ninguém sabe como é 
belo 
Ver de tarde a papa-ceia! 
  
"Aquelas terras tão 
grandes, 
Tão compridas como o 
mar, 

Com suas poucas 
palmeiras 
Dão vontade de pensar  
 
"Lá todos vivem felizes, 
Todos dançam no 
terreiro; 
A gente lá não se vende 
Como aqui, só por 
dinheiro". 
  
O escravo calou a fala, 
Porque na úmida sala 
O fogo estava a apagar; 
E a escrava acabou seu 
canto, 
Pra não acordar com o 
pranto 
O seu filhinho a sonhar! 
 
............................ 
 
O escravo então foi 
deitar-se, 
Pois tinha de levantar-se 
Bem antes do sol nascer, 
E se tardasse, coitado, 
Teria de ser surrado, 
Pois bastava escravo ser. 
  
E a cativa desgraçada 
Deita seu filho, calada, 
E põe-se triste a beijá-lo, 
Talvez temendo que o 
dono 
Não viesse, em meio do 
sono, 
De seus braços arrancá-
lo!

 
 

A canção do africano, Castro Alves 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa busca compreender a contribuição da Teologia Negra e da 

Filosofia do Direito no pensamento de Martin Luther King Jr., perpassando sua 

formação intelectual, seus textos e discursos que apontaram as injustiças 

sofridas pelos negros e a segregação racial nos Estados Unidos, limitando a 

convivência entre negros e brancos. O objetivo da pesquisa foi demonstrar que 

Luther King pode ser considerado um filósofo do Direito. 

Por meio das leituras alguns sermões selecionados de Martin Luther King Jr., o 

estudo demonstrou a importância de sua compreensão sobre Teologia Negra e 

Filosofia do Direito como instrumento de luta antirracista e 

antissegregacionista, assim como seu envolvimento e constituição como líder. 

Sua morte precoce não interrompeu o andamento e o alcance dos seus 

objetivos, embora o racismo velado ainda impere na sociedade norte-

americana e  seu papel para além  dos Estados Unidos. 

 

Palavras chaves: Teologia Negra, Filosofia do Direito, Martin Luther King Jr., 

Segregação Racial, Racismo. 
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ABSTRACT 
 
 

The author demonstrated in this research the contribution of Black Theology 
and the Philosophy of Law in the thinking of Martin Luther King Jr., going 
through the history and texts that  
pointed out the injustices suffered and the segregation that limited the 
coexistence of blacks and whites. The purpose of the research was to 
demonstrate that Luther King can be considered a law philosopher. 
For this, the study presented through the readings that black theology allied to 
King's sermons was an important instrument in understanding the struggles and 
involvement of this leader. 
His death did not interrupt the progress and scope of his goals, but it is a fact 
that even veiled racism still reigns in society and that injustice is still practiced. 
 
Keywords: Black Theology, Philosophy of Law Racism, Martin Luther King Jr, 
Racial Segregation, Racism. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 No dia 4 de abril de 2019 completaram-se 51 anos desde o assassinato 

do líder do movimento dos direitos civis Martin Luther King Jr. King, que 

notabilizou-se por ter conseguido, com sua capacidade de liderança, unir 

pessoas brancas e negras na luta pelo fim da segregação racial, assim como 

pelo reconhecimento dos direitos civis dos negros estadunidenses 

escravizados e discriminados pela supremacia branca. 

 Os atos heroicos desse líder visionário afro-americano se deram nos 

períodos mais tenebrosos da história americana, quando a justiça não era 

aplicada coerentemente e a Constituição americana não era cumprida. Luther 

King, inconformado com a situação, não mediu esforços para levar a nação à 

compreensão das injustiças cometidas contra um povo diferente pela cor da 

pele. Apesar de a Carta Magna dos Estados Unidos prever o fim da escravidão 

e defender a igualdade de todos, a ascensão de Martin Luther King Jr. foi 

necessária para que fosse cumprida. Na qualidade de porta-voz de um povo 

sofrido, que não teve seus direitos reconhecidos, este líder surgiu para plantar, 

na mente do povo, um novo sonho de liberdade, fraternidade e igualdade na 

fruição dos seus direitos. 

 É no contexto da indiferença às normas estabelecidas, do avanço das 

injustiças e do racismo1 que se insere esta pesquisa, cujo objetivo é analisar a 

Teologia Negra, de Martin Luther King Jr., e a Filosofia do Direito. Procura-se 

apresentar, em uma sequência histórica, teológica e filosófica, o pensamento 

deste líder, bem como os resultados e benefícios alcançados pela luta por ele 

empreendida. A Teologia Negra como ponto principal dos seus discursos, 

emoldurados pela Filosofia do Direito, auxiliaram na concretização dos direitos 

                                                 
1 Para  Silvio Luiz Almeida "racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como 

fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em 

desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam". Almeida, 

S.L. Racismo Estrutural. São Paulo: Pólen, 2019, p.32. 
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civis e humanos dos negros americanos, e serão abordados no presente 

estudo. 

 A Teologia Negra, como objeto da pregação de Martin Luther King Jr., 

constitui o pano de fundo desta pesquisa, na medida em que surgiu como 

reação religiosa contra a injustiça racial e a dominação da classe branca aos 

negros dos Estados Unidos, ou seja, como denúncia do racismo e da 

segregação racial, em um cenário de indiferença, tanto das igrejas negras 

quanto brancas, e do silêncio dos teólogos brancos. O ponto de partida da 

teologia negra, conforme sustentam Wilmore e Cone,2 é a própria experiência 

do povo negro.  

 O termo Teologia Negra aponta para o cerne do pensamento teológico 

elaborado e pregado por líderes negros que lutaram pela igualdade, pelo 

reconhecimento dos Direitos Civis dos negros marginalizados, bem como pelo 

fim da escravidão e a aplicação correta da justiça, como fizeram Martin Luther 

King Jr., James Cone.  

   Pretende-se demonstrar que a teologia negra defendida e pregada nos 

sermões e discursos de Martin Luther King Jr. estabeleceu a mais forte relação 

entre a Teologia e a Filosofia do Direito, cuja preocupação era a aplicação da 

justiça. Nesse sentido e enquanto um dos principais nomes da teologia negra, 

Luther King pode ser considerado um filósofo do direito, justamente por 

entender que a maior parte da reflexão filosófica se dá em torno da ideia de 

justiça.  

Sua militância baseou-se na filosofia da não violência, na teologia, nos 

ensinamentos do cristianismo e nas propostas de Mahatma Gandhi e de Henry 

David Thoreu. Luther King entendeu a não violência como a melhor forma de 

se aplicar a justiça, e preferiu fixar o olhar nas ações de Gandhi a derramar 

sangue inocente; escolheu o amor preterindo a violência. Encontrou um 

método de reforma social, apregoados em suas mensagens bíblicas e 

                                                 
2 WILMORE, G. S.; CONE, J. C. Teologia Negra. Trad. Euclides Carneiro da Silva. São Paulo: 
Paulinas, 1986, p. 23. 
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discursos, que, infelizmente, não foram totalmente aplicados, sobretudo devido 

à sua morte precoce.3 

 O presente estudo procura demonstrar, com base nas fundamentações 

bíblico-teológicas, históricas e filosóficas, que Martin Luther King Jr., pode ser 

considerado um pensador da filosofia do direito, devido ao seu engajamento na 

conquista dos direitos dos negros americanos, em razão de seu senso de 

justiça, bem como de seu padrão ético assumido na igreja e na sociedade em 

geral. 

 Comprovar a importância da aplicação da justiça por meio dos feitos de 

Luther King e de sua militância diante dos problemas sociais é também objetivo 

deste trabalho, o que, nos faz concluir que qualquer pessoa pode se envolver 

nessa batalha, desde que tenha empatia pelo próximo e esteja ciente das 

injustiças, da inércia das autoridades, da intolerância entre as pessoas, da 

barbárie cometida envolvendo pessoas desfavorecidas, do crescimento do 

ódio, da falta de amor, do desrespeito ao semelhante e, sobretudo, da 

deturpação na interpretação e aplicação das leis. São elas que podem garantir 

uma sociedade pacífica e tolerante em meio às diferenças raciais, 

principalmente nos dias atuais, nos quais o negro ainda encontra dificuldades 

de ser reconhecido como um ser igual, ou seja, como pessoa. Luther King 

buscou demonstrar, com sua vida e prática, que o direito caminha lado a lado 

com a sociedade e a torna justa e aceitável. 

 Identifica-se e destaca-se, nesta pesquisa, o pensamento teológico e 

filosófico de Martin Luther King Jr. a partir de alguns de seus discursos, 

previamente selecionados. Nesse sentido, procura-se sublinhar a maneira pela 

qual King aplicou a filosofia, a ética e o direito em seus discursos, sem ser um 

operador do direito. Conforme Mascaro,4 "cada filósofo do direito é uma 

filosofia do direito". 

                                                 
3 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, pp. 39-40. 
4 MASCARO, A. L. Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2018a. Disponível 
em:<https://forumdeconcursos.com/wp-content/uploads/wpforo/attachments/2/1681-Filosofia-
do-Direito-Alysson-Leandro-Mascaro-2018.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2018. 

https://forumdeconcursos.com/wp-content/uploads/wpforo/attachments/2/1681-Filosofia-do-Direito-Alysson-Leandro-Mascaro-2018.pdf%3e
https://forumdeconcursos.com/wp-content/uploads/wpforo/attachments/2/1681-Filosofia-do-Direito-Alysson-Leandro-Mascaro-2018.pdf%3e
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 Os três capítulos que seguem foram organizados de modo a: (Capítulo 2) 

discorrer a respeito da Teologia Negra e da Filosofia do Direito, com o objetivo 

de demonstrar a construção lógica do pensamento de Martin Luther King Jr.; 

(Capítulo 3) apresentar Martin Luther King Jr. e o conteúdo da Teologia Negra 

em seus sermões e discursos; e (Capítulo 4) tratar da temática dos direitos 

civis e dos direitos humanos à luz da história considerando Martin Luther King 

Jr. como filósofo do direito. 

 O tema desta pesquisa relaciona-se com a linha de pesquisa “A 

Cidadania Modelando o Estado” pelo entendimento de que é função do Estado 

a criação de meios inibidores e educativos que possibilitem condições 

igualitárias de vida para todos. Estabelecer políticas públicas que cooperem 

com o desenvolvimento do Estado e proporcionem aos cidadãos um modo 

digno de vida e de convivência democrática, no sentido de alcançar o bem 

comum é, portanto, tarefa do Estado.  

 Apesar de os direitos individuais estarem positivados na Constituição dos 

Estados Unidos, datada de 1787, os afro-americanos só os conquistarm 

mediante muitas lutas, protestos e mortes. Os negros foram considerados 

coisas, bens, propriedades, pessoas sem direitos, não podendo reclamar 

sequer de maus-tratos. Não eram cidadãos, mas "uma raça inferior" inapta a 

manter relações e políticas com a raça branca.5 Os Direitos Humanos surgiriam 

apenas em 1969 e, embora a cidadania seja definida como “pertencer a [esta] 

comunidade que está identificada pelos direitos fundamentais, que formam o 

conteúdo jurídico da existência humana”,6 os afro-americanos nunca 

pertenceram à sociedade americana. 

 Vale ressaltar que os negros que chegaram ao estado da Virgínia, por 

volta de 1619 a 1640, viveram em um regime de semiescravidão, no qual os 

primeiros colonizadores britânicos os obrigavam ao trabalho, como garantia de 

pagamento e de liberdade depois de três anos. Raramente cumpridas as 

“garantias”, o afro-americano encontrou um cenário de lutas, sofrimentos e 

                                                 
5 SOUTO, J. C. Suprema Corte dos Estados Unidos: Principais Decisões. São Paulo: Atlas, 
2015, p. 56. 
6 SMANIO, G. P. O Direito na fronteira das políticas. São Paulo: Letras e Gráfica, 2015, p. 1. 
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injustiças, que os incapacitava de lutar por si mesmo e de defender seus 

direitos, ainda que positivados na Constituição americana.  

 A escolha do tema desta pesquisa justifica-se por sua relevância em 

apontar o contexto histórico do surgimento do líder Martin Luther King Jr., e seu 

pensamento, bem como as conquistas dos direitos civis e humanos dos negros 

americanos. Embora a desigualdade racial ainda esteja presente na maioria 

das sociedades, o modo pelo qual a Teologia Negra atuou contribuiu, além das 

conquistas, para a recuperação da autoestima dos negros. 

 A escravidão nos Estados Unidos (e em outros locais), como elemento de 

dominação e segregação racial, com o objetivo de obter mão de obra barata, 

trouxe o domínio dos brancos sobre povos indefesos. Deixando de existir, pelo 

menos no papel, a escravidão norte-americana legou um povo sem esperança 

e sem futuro, que precisou reconstruir suas vidas e a sua história. Abandonado 

à própria sorte, o negro americano não era reconhecido como cidadão, 

sentindo a força do racismo que se manifestava direta e indiretamente por meio 

de leis, como a Lei Jim Crow,7 que estabeleceu a segregação racial nas 

escolas, teatros, ônibus e em vários outros lugares. 

  A rápida ascensão de Luther King despertou preocupação e medo aos 

dominadores sulistas dos Estados Unidos que, entre outras proibições, não 

admitiam que os negros fossem alfabetizados.  

                                                 
7 "São chamadas ‘Jim Crow’ as leis que oficializaram o sistema de segregação racial vigente 
entre 1876 e 1965 nos estados do Sul dos Estados Unidos. Todavia, vale ressaltar que ainda 
que os estados do Norte não tenham promulgado as ‘leis Jim Crow’, na prática, a segregação 
também existiu ali e mesmo no âmbito federal, em instituições como as Forças Armadas. 
Elaboradas no período pós-Guerra Civil conhecido como Reconstrução, elas instituíam a 
separação de brancos e não brancos na utilização e no acesso a serviços e locais públicos, 
dos quais escolas e meios de transporte são os exemplos mais emblemáticos. Apesar de 

justificadas pelo princípio de “separados mas iguais” (fixado na polêmica decisão da Suprema 
Corte no caso Plessy versus Ferguson), as leis Jim Crow jamais garantiram qualquer tipo de 
igualdade entre brancos e negros: a estes últimos eram reservados as piores escolas, os meios 
de transporte público mais precários etc., além de sérias restrições ao direito de voto. O nome 
‘Jim Crow’ refere-se à canção ‘Jump Jim Crow’, interpretada por Thomas Rice. Nas 
apresentações, Rice – um homem branco – utilizava o blackface (isto é, maquiava o rosto a fim 
de se passar por negro) para caracterizar-se como ‘Jim Cro”, um homem negro de pouca 
inteligência, preguiçoso e desonesto." In: ALEXANDER, M. A Nova Segregação: Racismo e 
encarcerramento em massa. Trad. Pedro Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2018. Arquivo Kindle. 
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A oposição ao ensino do negro, no Sul, foi tenaz, desde logo, 

mostrando-se sob a forma de cinzas, agressões e sangue, posto que 

os sulistas acreditavam que um negro educado se tornaria um negro 

perigoso. E o Sul não estava assim completamente errado, posto que 

a educação entre os homens em geral sempre se mostrara, e se 

mostrará, como um elemento revolucionariamente perigoso, gerador 

de insatisfação e descontentamento.8 

 

 O medo dos sulistas foi muitas vezes direcionado à pessoa de Luther 

King, que usou seu talento e formação educacional para levar o povo negro 

não só a "pensar como negro",9 mas, sobretudo, a lutar até que a justiça fosse 

estabelecida e a paz pudesse reinar entre todos indistintamente. Para muitos 

brancos da época, viver com negros livres era inconcebível.10 

 Outro elemento importante destacado nesta pesquisa foi o papel da 

Teologia Negra que, embora presente na época de Luther King, foi somente 

após sua morte que ela se desenvolveu, por meio de homens dedicados e 

inconformados com a injustiça, como James H. Cone, Joseph Washington, 

Albert Cleage e William Edward Burghardt Du Bois. A Teologia Negra surge 

como voz profética, denunciando as injustiças e, ao mesmo tempo, revelando a 

indiferença das igrejas brancas, assim como o não compromisso das igrejas 

negras na propagação do evangelho de Jesus Cristo, como libertador dos 

negros oprimidos. Em meados dos anos de 1960, a liderança negra começou a 

questionar o sentido da fé cristã presa a uma estrutura de segregação racial e 

de opressão, e a indiferença da teologia europeia formadora do pensar de 

pastores e teólogos da época. 

 Dessa reflexão surgiram as seguintes perguntas: Existe algum elemento 

de motivação que levou Martin Luther King Jr. a se envolver na luta pela 

conquista do direito dos negros americanos? Como Luther King utilizou a 

Teologia Negra na conquista dos direitos civis e humanos? 

                                                 
8 DU BOIS, W. E. B. D. As Alma do Povo Negro. Trad. Heloísa Toller Gomes. Atlanta: [s.n.], 
1903. p. 62. 
9 MOREIRA, A. J. Pensando como um negro: ensaio de hermenêutica jurídica. Revista de 
Direito Brasileiro, São Paulo, v. 18, n. 7, pp. 303-421, set./dez. 2017. 
10 DU BOIS, As Alma do Povo Negro. Trad. Heloísa Toller Gomes. Atlanta: [s.n.], 1903. p. 59.  
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 Abordando a temática da Teologia Negra de Martin Luther King Jr. e a 

Filosofia do Direito, a partir das dimensões políticas e histórico-culturais, 

pretende-se, pois, lançar luzes à compreensão das questões propostas, 

valendo-se, para tanto, da fundamentação histórica e da contribuição de 

autores renomados a respeito do assunto. Neste diapasão, entende-se que 

esta pesquisa poderá ser de grande valia para a atualidade, no sentido de 

propiciar novos conhecimentos e ensinamentos advindos da compreensão e 

envolvimento de Martim Luther King Jr. na defesa dos direitos civis e humanos. 

A reflexão sobre a atualidade, além disso, poderá apontar para ideais e 

práticas, tendo em vista a situação do negro que, em pleno século XXI, ainda 

sofre diante do preconceito e da falta de oportunidades. 

 Partindo da compreensão de que teologia é sempre filosofia, procura-se 

demonstrar que a teologia negra criou um forte vínculo entre a teologia e a 

filosofia do direito, cuja preocupação foi a correta aplicação da justiça. Destarte, 

a base para esta fundamentação é a vida e as obras de Luther King Jr., bem 

como de James Cone e outros. King foi, de fato, um dos expoentes da teologia 

negra e, portanto, pode ser considerado um filósofo do direito, já que grande 

parte da reflexão filosófica se dá em torno da ideia de justiça. 

 Além disso, a relação existente entre a teologia negra e a filosofia do 

direito no pensamento de Martin Luther King Jr. será desenvolvida ao par de 

sua liderança conseguir transitar nas duas esferas concomitantemente. Nas 

obras de King utilizadas nesta pesquisa, procura-se identificar a forma didática 

e persuasiva da aplicação da justiça. Ao apresentar as principais ideias da 

teologia negra defendida por Martin Luther King Jr., analisa-se a construção 

dos debates, sermões e marchas em seus escritos, que o notabilizaram como 

precursor dos direitos civis.  

 Os métodos histórico e comparativo foram utilizados com o propósito de 

esclarecer o tema a fim de se chegar a uma conclusão em relação aos 

problemas apresentados. Com o método histórico, o objetivo foi compreender o 

papel da teologia negra nos discursos articulados por Martin Luther King Jr., no 

decorrer do tempo. Por sua vez, o método comparativo proporcionou o exame 
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do papel da teologia negra e da filosofia no contexto histórico de segregação e 

racismo de Martin Luther King Jr.  

  Esta pesquisa utilizou, como referencial teórico básico, a obra Teologia 

Sistemática, de Paull Tillich, publicada em 1984, que estabeleceu um equilíbrio 

entre o passado e o presente na obra do teólogo negro James H. Cone, 

considerado o “pai da teologia negra”; e o artigo do professor de Direito da 

Universidade de Harvard, Randall Kennedy, “Martin Luther King's Constitution: 

A Legal History of the Montgomery Bus Boycott”. Este serviu de base para o 

entendimento da marcha mais importante liderada por Martin Luther King Jr., 

de Selma até Montgomery, no Alabama, em 1965. Ao dialogar com esses 

autores, pretende-se organizar seus respectivos pensamentos sobre o tema.  
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2 TEOLOGIA NEGRA E FILOSOFIA DO DIREITO  

 

2.1 TEOLOGIA NEGRA – CONTEXTO HISTÓRICO 

A compreensão da teologia negra requer um olhar crítico sobre a história 

da chegada dos primeiros negros em solo americano. Habitantes do continente 

africano, os negros foram transportados para a América para serem 

escravizados, tratados com brutalidades, ficando sem pátria e sem direitos. O 

argumento utilizado foi a conversão para o cristianismo; pois os africanos, eram 

considerados pagãos pelos norte-americanos. Alguns, no entanto, afirmavam 

ser perda de tempo tentar evangelizar os negros porque eles não tinham alma. 

Maus tratos, deboche e violência marcaram a vida do negro nos Estados 

Unidos. A Igreja, supostamente um local de acolhimento, integração e amor, 

deixou de ser uma voz profética e pregadora de unidade, portando-se com 

indiferença diante dos fatos. A interpretação da Bíblia, por sua vez, foi 

distorcida para fundamentar a ideia de que escravos deveriam ser submissos 

em tudo, principalmente ao senhor. Ron Rhodes,11 em Black Theology, and 

Black Power, and the Black Experience, afirma que a marca do cristianismo 

pregada aos negros foi a escravidão como determinação de Deus, retirada dos 

escritos dos apóstolos no Novo Testamento. Para a igreja, os apóstolos 

emitiram instruções favoráveis à escravidão e sua prática. Uma das teses 

tomadas como base foi, por exemplo, a Primeira Epístola de Paulo aos 

Coríntios 7.21: "Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso; 

mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade". No entanto, 

sabe-se que a ideia do apóstolo Paulo era de que os escravos fossem livres, o 

que pode ser lido em: "Deus criou o homem não para ser escravo de seu 

semelhante, mas para ser livre".12  

                                                 
11 RHODES, R. Black Theology and Black Power, and the Black Experience. Christian 

Research Institute, Charlotte, 28 jul. 1997. Disponível em: 
<http://home.earthlink.net/~ronrhodes/BlackTheology.html>. Acesso em: 08 ago. 2018. 

12 BÍBLIA Sagrada, A. Trad. João Ferreira de Almeida. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 
2008. p. 1506. 
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Com a conversão em massa dos negros e o envolvimento deles nas 

igrejas, as lideranças foram obrigadas a tomar decisões no sentido de evitar o 

ajuntamento, criando restrições de assentos para os negros. Por esse motivo, 

por volta do ano de 1700, os escravos começaram a se reunir em lugares 

privados para adorar e cantar suas músicas, já que o culto com os brancos era 

impossível. O crescimento das dificuldades e a não aceitação da reunião entre 

brancos e negros no mesmo espaço de culto cooperou para o surgimento da 

primeira Igreja Batista só para negros na Geórgia, entre 1779 e 1792.13 Nas 

palavras de Ron Rhodes,  

 

Há evidências históricas suficientes para concluir que os temas 

defendidos pelos teólogos da libertação negra estavam 

presentes nesses primeiros encontros dos escravos em pelo 

menos uma forma nascente. Por exemplo, Deus foi 

interpretado pelos escravos como um Pai amoroso que os 

libertaria da escravidão, assim como Ele libertou Israel da 

escravidão do Egito.14 

 

O movimento negro liderado pelos escravos começou a tomar forma, e a 

teologia pregada nas reuniões passou a influenciar algumas pessoas como Nat 

Turner, Marcus Gaevery, Howard Thurmam, Martin Luther King Jr. e Albert 

Cleage. O surgimento oficial da teologia negra acontece em 1966, como "poder 

negro". Os teólogos negros da época começaram a reavaliar a relação das 

igrejas com o pensamento da filosofia da teologia e da comunidade negra. Este 

novo grupo tinha por objetivo redefinir o papel da igreja negra e da religião na 

vida do negro. Foi a partir daí que o nome Teologia Negra começou a tomar 

forma. 

                                                 
13 McKINNEY, R. I. The black Church: Its Develpment and Present Impact. The Harvard 
Theological Review, Cambridge, v. 64, n. 4, p. 452-481, Oct. 1971. Disponível em: 
<https://www.cambridge.org/core/journals/harvard-theological-review/article/black-church-its-
development-and-present-impact/BB30A4128F6E6E5C479C96A7472F0700>. Acesso em: 08 
ago. 2018. 
14 RHODES, R. Black Theology and Black Power, and the Black Experience. Christian 
Research Institute, Charlotte, 28 jul. 1997. Disponível em: 
<http://home.earthlink.net/~ronrhodes/BlackTheology.html>. Acesso em: 08 ago. 2018. 
(tradução nossa) 

https://www.cambridge.org/core/journals/harvard-theological-review/article/black-church-its-development-and-present-impact/BB30A4128F6E6E5C479C96A7472F0700
https://www.cambridge.org/core/journals/harvard-theological-review/article/black-church-its-development-and-present-impact/BB30A4128F6E6E5C479C96A7472F0700
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Os anos 1960 registram as atuações religiosas e políticas de Martin 

Luther King Jr., servindo como inspiração para o surgimento do movimento. Ele 

não estava sozinho nessa luta e, embora não tenha sido o idealizador da 

teologia negra, sua atuação e mensagens ajudaram a estruturar e fundamentar 

a teologia negra. Como salientaram Wilmore e Cone,15 Martin Luther King Jr. é 

um símbolo internacional de uma realidade onipresente na comunidade cristã 

negra. 

A teologia negra adota a Bíblia como regra de fé e prática, com suas 

experiências religiosas aplicadas à vida dos negros americanos. Nesta 

Escritura, encontra as bases para a defesa dos seus argumentos espirituais e 

políticos da libertação, tendo a história do Êxodo do Egito como pano de fundo. 

 A partir do contexto político e teológico da Teologia Negra, definiu-se a 

tarefa de analisar "a condição do povo negro à luz da relação de Deus em 

Jesus Cristo com a finalidade de criar uma nova compreensão da dignidade 

negra entre os negros, e dar a coragem necessária aos mesmos para 

destruírem o racismo branco".16 Tomando com base as experiências dos 

escravos oprimidos, os cânticos, orações e sermões, fundamenta-se o sentido 

escatológico da libertação. Assim, é possível afirmar que a teologia negra é 

uma teologia da libertação, pois seu objetivo final visa à libertação dos 

oprimidos. 

A teologia negra surge como resultado de três fatores que, segundo 

James Cone,17 são responsáveis por sua essência, a saber: a) o surgimento 

dos direitos civis18 sobre a liderança do Pastor Martin Luther King Jr.; b) a 

publicação de várias obras teológicas que trataram do assunto, sendo a 

publicação, em 1964, de Black Religion: The Negro and Christianity in the 

United States, de Joseph R. Washington, um importante momento de impacto e 

polêmica, cuja consequência foi uma reviravolta no pensamento dos teólogos e 

das igrejas; e c) o nascimento do "poder negro", que surge para questionar a 

                                                 
15 WILMORE, G. S.; CONE, J. C. Teologia Negra. Trad. Euclides Carneiro da Silva. São Paulo: 
Paulinas, 1986. p. 436. 
16 Ibid., p. 525. 
17 CONE, J. H. Black Theology and Black Power. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1997. p. 72. 
18 Este assunto será desenvolvido no Capítulo 3 desta tese. 
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passividade de Martin Luther King Jr. frente às questões emergenciais quanto 

aos que queriam fazer uso da força e da violência na conquista dos direitos 

civis e humanos do povo negro. A respeito do termo "poder negro", declarou 

Luther King: 

Ora, existe uma espécie de poder negro concreto, real, no qual 

acredito. Não acredito em separatismo negro que tenha 

implicações racistas, mas, certamente, se poder negro significa 

a acumulação de poder político a fim de atingir nossos 

objetivos justos e legítimos, então todos nós acreditamos nisso. 

E creio que todos os brancos de boa vontade acreditam nisso. 

(...) O poder, adequadamente compreendido, é a capacidade 

de atingir um propósito. (...) Poder sem amor é imprudente e 

abusivo, enquanto o amor sem poder é sentimental e 

anêmico.19  

 

A Teologia Negra não pode ser confundida com a Teologia da 

Libertação e com a Teologia Africana, embora traga em seu bojo ideias 

semelhantes. Wilmore e Cone, citando o teólogo Mbiti, afirmam que "a Teologia 

Negra não pode tornar-se Teologia Africana, nem o quer. Esta surge da nossa 

alegria e da experiência da religião cristã, enquanto aquela surge do sofrimento 

da opressão".20 Por sua vez, a Teologia da Libertação pode ser definida como: 

Um movimento teológico surgido na América Latina e em 

outros países do Terceiro Mundo que toma como ponto de 

referência a experiência dos pobres e sua luta pela libertação. 

Porém nem toda teologia que expressa preocupação com os 

pobres ou que apresenta propostas para ajudá-los pode ser 

chamada por este nome. Na verdade, a teologia da libertação é 

uma nova abordagem radical para atividade teológica que parte 

dos pobres especialmente das classes mais pobres do Terceiro 

Mundo, e que reconhece a presença de Deus em sua luta 

contra a opressão. Ela tem suas raízes em uma militância 

revolucionária. Em outras palavras, a teologia da libertação é 

uma busca supostamente bíblica e profundamente cristológica 

por uma autêntica ortopraxia cristã. Tal ortopraxia é resultante 

                                                 
19 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. pp. 377-382. 
20 WILMORE, G. S.; CONE, J. C. Teologia Negra. Trad. Euclides Carneiro da Silva. São 

Paulo: Paulinas, 1986. p. 382. 
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da justaposição da reflexão crítica sobre a atividade pastoral da 

igreja com a interpretação histórica à luz da revelação divina.21  

 

Enquanto a teologia da libertação refere-se aos pobres, a teologia negra 

procura avaliar a situação do negro à luz do que chama de revelação de Deus 

na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, defende a tese de que é preciso ver o 

Evangelho de forma compatível, refletido na vida e ações da humanidade 

negra. Por isso, ela é uma teologia de "negritude" ou, por outra, é a 

humanidade negra que emancipa o povo negro do racismo branco, oferecendo, 

assim, a liberdade autêntica, tanto para brancos quanto para negros.22 

 A declaração do Comitê Nacional do Clero Negro, de 13 de junho de 

1969, definiu Teologia Negra da seguinte maneira: 

A Teologia Negra é uma teologia da libertação negra. Ela 

procura sondar a condição negra à luz da revelação de Deus 

em Jesus Cristo, de modo que a comunidade negra possa ver 

que o Evangelho é coincidente com a realização da 

humanidade negra. A Teologia Negra é teologia da "negritude". 

É a afirmação de humanidade negra que emancipa os negros 

do racismo branco, proporcionando assim autêntica liberdade, 

tanto para as pessoas brancas como para a pessoas negras. 

Ela afirma a humanidade dos brancos, visto que diz não à 

usurpação da opressão branca.23  

 

Essa mensagem é de libertação, pois ela procura atacar o cerne do 

problema que resulta na opressão dos negros. A agenda dos defensores desta 

teologia não se limitava apenas ao que diz respeito à opressão, mas também 

tratou dos mais diversos problemas, principalmente aqueles voltados para a 

violência de vida e de morte. A Teologia Negra, conforme Wilmore e Cone,  

 

                                                 
21 GRENZ, S. J.; OLSON, R. E. A teologia do século 20:  Deus e o mundo numa era de 

transição. Trad. Suzana Klassen. São Paulo: Cultura Cristã, 2003. p. 252. 
22 Ibid., p. 241. 
23 WILMORE, G. S.; CONE, J. C. Teologia Negra. Trad. Euclides Carneiro da Silva. São Paulo: 
Paulinas, 1986. p.122. 
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Não foi criada num vácuo, tampouco foi simplesmente fruto da 

incentiva de alguns teólogos intelectuais ou profissionais 

negros. Pelo contrário, ela nasceu como somatório das 

músicas e mensagens pregadas pelos seus pastores no 

contexto das igrejas. Essa teologia surge para ser diferente da 

teologia reinante e do estilo de vida dos teólogos das igrejas 

brancas e até mesmo os das igrejas negras que eram 

totalmente indiferentes e alheios ao que acontecia na década 

de 60.24 

 

 A Teologia Negra não se preocupa apenas em procurar explicar quem é 

Deus através de uma vida contemplativa, mas, sobretudo agir. Seu objetivo é 

mudar o mundo, para além de somente refletir sobre a natureza da realidade.25 

Partindo do princípio de que Deus é real, os defensores do movimento 

entendem que é preciso se envolver nas lutas dos oprimidos, liberando-os e 

proporcionando um estilo de vida digno. 

A luta pela dignidade dos negros nos Estados Unidos existe desde que 

os primeiros negros foram arrancados do país de origem para uma terra 

distante para servirem como escravos. Entre 1619 a 1640, os negros chegaram 

ao estado da Virginia para viverem num regime de semiescravidão; os 

primeiros colonizadores britânicos tinham como regra o trabalho forçado como 

garantia de pagamento. Os escravos podiam obter a liberdade depois de três 

anos de trabalho forçado, o que não acontecia, já que estavam na vigência de 

uma Constituição escravocrata.  

Com a Guerra da Independência (1775-1783), a situação sofre algumas 

modificações, pois alguns escravos da Colônia do Norte obtiveram a libertação 

plena. Ao contrário do norte dos Estados Unidos, o Sul era favorável à 

escravidão e concentrava a maior parte da população de escravos negros, 

dependendo deles como meio de produção. Devido a essa resistência, o 

resultado foi a Guerra Civil (1861-1865) e o surgimento da segregação racial. 

                                                 
24 WILMORE, G. S.; CONE, J. C. Teologia Negra. Trad. Euclides Carneiro da Silva. São Paulo: 
Paulinas, 1986. p.122. 
25 GRENZ, S. J.; OLSON, R. E. A teologia do século 20:  Deus e o mundo numa era de 

transição. Trad. Suzana Klassen. São Paulo: Cultura Cristã, 2003. p. 241. 
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Os negros transportados para os Estados Unidos encontraram espaço 

nas igrejas batistas e metodistas, onde puderam desenvolver suas práticas 

religiosas e musicais. Apesar de essas igrejas anunciarem o evangelho, não 

estavam totalmente comprometidas com uma liturgia libertadora. Foi com o 

surgimento das igrejas livres que o movimento de libertação teve seu início. A 

respeito do papel e atuação das igrejas negras, Gibellini afirma: 

 

As Igrejas negras independentes representam o primeiro 

exemplo de nacionalismo negro e de separatismo negro na 

América. A Igreja negra, que acolhe a comunidade negra, não 

é apenas uma comunidade que desenvolve um serviço 

religioso dominical, mas é uma comunidade envolvente, um 

ambiente caloroso, em que as pessoas da raça negra recebem 

instrução, orientação na vida, ajuda e solidariedade nas 

necessidades; numa palavra: identidade religiosa e social.26  

 

Essas igrejas das comunidades cristãs negras estão na origem da 

teologia negra, datadas da segunda metade da década de 1960. Adicionando 

novas características e um novo estilo às igrejas da época, desafiava-se ao 

cumprimento da verdadeira missão como agentes de transformação de Deus 

diante das injustiças e práticas reinantes. A teologia nas novas igrejas ligava-

se, portanto, a ortodoxia e praxia, e não apenas à contemplação. Seu objetivo 

primordial era mudar o mundo a partir do contexto histórico, da reflexão crítica 

em uma práxis cristã compartilhada. 

Assim, a teologia negra é produto da experiência e da reflexão dos 

cristãos negros, com origem no passado, firme e atuante no presente e que 

cumprirá um papel redentor no futuro. Para Gibellini,27 o objetivo desta teologia 

é confrontar os temas da opressão negra que brutalizaram e vitimaram os 

negros durante muitos séculos. Por esta razão, afirmam a personalidade negra 

como homens e como cristãos. 

                                                 
26 GIBELLINI, R. A Teologia do Século XX. Trad. João Paixão Netto. São Paulo: Loyola, 1998. 
p. 389. 
27 Ibid., p. 395. 
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De todos os líderes citados, defensores e propagadores da teologia 

negra, não foi Martin Luther King Jr. o mais influente, e sim, James H. Cone 

(1938-2018) que se destacou demonstrando, por meio dos estudos da Bíblia, 

as injustiças praticadas.  

A releitura da Bíblia foi essencial para o surgimento da teologia negra e 

de grandes pensadores, tais como James H. Cone. A respeito dele, Rhodes o 

descreve como "o escritor mais prolífico e sofisticado deste novo movimento 

teológico e ninguém se igualou a ele em termos de volumes de livros escritos e 

de desafios propostos em suas obras".28  

As obras de James Cone são o resultado de reflexão, estudos e de sua 

experiência como teólogo negro que vivenciou a discriminação. Ainda criança, 

frequentou escolas, cinemas, teatros, sempre separado do mundo dos brancos. 

Para ele, não há como pensar em teologia à parte dos sentimentos 

separatistas que marcaram sua infância. 

Ao discursar a respeito da definição da teologia negra frente às críticas 

recebidas, James Cone afirmou: 

A Teologia Negra, portanto, é aquela teologia que nasce da 

necessidade de articular a significação religiosa da presença 

negra num mundo branco e hostil. É o povo negro refletindo 

sobre a experiência negra sob orientação do Espírito Santo, 

tentando redefinir a relevância do Evangelho cristão para a sua 

vida. É uma situação de espírito, um sentimento que toma 

conta da alma de um povo quando ele descobre que o mundo 

não é o que Deus quer que ele seja – no que se refere à 

definição da realidade de sua vida – subjugação negra sob a 

opressão branca. Praticar teologia, na perspectiva da Teologia 

Negra, é empenhar as próprias faculdades intelectuais e 

emocionais a favor da sorte dos oprimidos para que eles 

possam ouvir o Evangelho em termos da causa e da 

eliminação de sua humilhação.29  

                                                 
28 RHODES, R. Black Theology and Black Power, and the Black Experience. Christian 

Research Institute, Charlotte, 28 jul. 1997. Disponível em: 
<http://home.earthlink.net/~ronrhodes/BlackTheology.html>. Acesso em: 08 ago. 2018. 
(tradução nossa) 
29 WILMORE, G. S.; CONE, J. C. Teologia Negra. Trad. Euclides Carneiro da Silva. São Paulo: 
Paulinas, 1986. p.362. 
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Portanto, além de denunciar a injustiça praticada pela liderança cristã branca, a 

teologia negra objetivava fidelidade na interpretação e aplicação das verdades 

do Evangelho pregadas e defendidas pelos teólogos, a fim de por um ponto 

final na questão da indiferença racial. Por isso, Cone pretendia que se 

entendesse a Teologia Negra como uma teologia da libertação negra, que 

aprofundasse as questões negras à luz do Evangelho, libertando os negros da 

opressão e tirando-os dos guetos da vida. Pacheco por sua vez definiu 

Teologia Negra como "sopro antirracista do Espírito"30. Este "sopro antirracista" 

para ele confirma o que os autores e autoras defensores da Teologia Negra 

vivenciaram ao longo dos anos. 

Em For My People, Cone apresenta os objetivos da Teologia Negra e 

levanta algumas questões cruciais não observadas pelos teólogos e pastores 

da época, convocando-os a teologizar, a fazer teologia, tomando como base a 

experiência negra, não se limitando a repetir o conteúdo da teologia pregada 

por clérigos brancos da Europa ou da América do Norte que, para o autor, não 

fazia nenhum sentido para a vida dos negros marginalizados. Desta forma, 

Cone afirmava que um dos objetivos da Teologia Negra, além dos 

apresentados, era: 

Representar as reflexões teológicas de um clero negro 

radical que procurava interpretar o significado da 

presença libertadora de Deus em uma sociedade em 

que os negros eram explorados econômica e 

politicamente e marginalizados por causa de sua cor de 

pele.31  

 

  Na mesma obra, Cone coloca as questões: 

 

O que significa ser negro e cristão? Se Deus é o Criador 

de todas as pessoas e através de Cristo tornou a 

                                                 
30 PACHECO, Ronilson: Teologia Negra: O sopro antirracista do Espírito. Brasília: Novos 

Diálogos, São Paulo, 2019. p 45. 

31 CONE, J. H. For My People: Black Theology and Black Church. New York: Orbis, 1984. pp. 
5-6. (tradução nossa) 
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salvação possível para todos, por que alguns são 

oprimidos e segregados nas igrejas e na sociedade com 

base na cor? Como os brancos podem reivindicar a 

identidade cristã, que enfatiza o amor e a justiça de 

Deus ainda apoia a tolerância à injustiça cometida 

contra os negros pelas igrejas e pela sociedade? Por 

que os negros aceitam as interpretações brancas do 

cristianismo que negam sua humanidade e ignoram o 

próprio encontro de Deus como o libertador e protetor 

das vítimas negras da opressão? Estas são as questões 

que desafiaram o clero negro e os teólogos negros a 

refletir mais profundamente sobre o significado de Deus 

em uma sociedade que não tinha lugar para os negros 

serem totalmente humanos.32  

Cone era uma espécie de "profeta" da justiça, denunciando clara e 

abertamente as injustiças cometidas contra os negros. Seus discursos tinham 

um tom racista contra os brancos. Mas, assim como Luther King, foi, acima de 

tudo, um pregoeiro da justiça, que procurou revelar os maus tratos cometidos 

contra aquele que foi criado à imagem e semelhança do Deus. É possível 

compará-lo ao profeta Amós do Antigo Testamento, convocado por Deus para 

denunciar a o luxo dos ricos e a miséria dos oprimidos.  

Para Dwight Hopkins, a teologia negra é uma 

 

(...) disciplina autorreflexiva que questiona a consistência 

intelectual e a prestação de contas práticas do povo afro-

americano com base no que eles buscam acreditam e 

praticam. (...). A teologia negra surge a partir da dinâmica e 

desafios contínuos das pessoas para que façam uma pausa e 

pensem criticamente sobre o que eles acreditam e 

testemunham, o que eles professam como sua última 

esperança e visão final para toda humanidade.33  

 

                                                 
32 CONE, J. H. For My People: Black Theology and Black Church. New York: Orbis, 1984. p. 6. 
(tradução nossa) 
33 HOPKINS, D. N. Heart And Head: Black Theology, Past, Present and future. New York: 
Palgrave, 2002. p. 451. (tradução nossa) 
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Portanto, a teologia negra é a prática na ação e reflexão, o despertar de 

uma consciência crítica e reflexiva diante das indiferenças e injustiças 

reinantes. Ela desafia a comunidade negra a analisar criticamente a crença, 

elemento no qual tem depositado toda a esperança.  

 

2.2 TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO  

O anseio por libertação é inerente à vida do ser humano escravizado e 

esquecido por muitos anos. Os seres humanos foram criados para viverem 

livres, assim como são livres os pássaros. Deus não criou o homem para ser 

escravizado pelo seu semelhante; pelo contrário, o Criador o fez um ser livre, 

com entendimento e capacidade para fazer o bem. 

Pregar libertação é tema bíblico presente na mensagem dos profetas da 

Bíblia, tais como Isaías, Jeremias, Amós e o próprio Jesus. A libertação 

também está atrelada ao resgate e aplicação da justiça, pois não faria sentido 

apenas libertar se a justiça não fosse feita. 

É a partir do sofrimento, das injustiças praticadas e do clamor do pobre 

que surge a teologia da libertação, cujo objetivo não era ser apenas mais uma 

voz, mas fazer a diferença onde a injustiça imperava em nome de uma classe 

privilegiada social e economicamente, e da liderança religiosa. A teologia da 

libertação trabalha para trazer esperança para os desalentados e 

desesperados da América Latina, mas sobretudo, para a libertação do cativo, 

ou seja, o ser humano pobre.  

Por se tratar de um Deus livre, que age amando e libertando o oprimido, 

a teologia da libertação nasce no contexto de esperança de que há um Deus 

que se identifica com o seu povo, trabalha e age no meio dele. Outro viés da 

teologia da liberação é estreitar a sua prática, tornando-a mais concreta. Por 

este motivo, os adeptos desta teologia não aceitam a ideia de um Deus 

transcendente e indiferente, creem, sim, num Deus que se identifica com os 

pobres e que toma partido por eles. Neste sentido, esta teologia é exclusivista, 

já que só os pobres são merecedores da atenção do Criador. Se Deus opta 
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unicamente pelos pobres, há, ao mesmo tempo, acepção em relação às ouras 

pessoas, o que fere frontalmente os ensinos das Escrituras, como se observa 

no Ato dos Apóstolos 10:34: “Então, Pedro tomou a palavra e disse: ‘Em 

verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas (...)’”.34  

Assim como a teologia negra, a teologia da libertação aceita a tese da 

imanência de Deus na vida do povo. A teologia da imanência, conforme Félix 

Alexandre Pastor:   

tende a sublinhar o momento ético, crítico e profético da 
experiência cristã, como herdeira da grande tradição profética, 
carismática e diaconal. Esta Teologia convida a Igreja a uma 
solidariedade concreta com os pobres e vive a experiência de 
Deus como um encontro com a divina justiça, que julga a 
história através da denúncia do mal coletivo e dos "pecados 
sociais". Consequentemente, esta tendência teológica valoriza 
sobretudo o momento social do viver cristão (...). Esta 
tendência teológica sublinha o momento da práxis, quer na 
experiência religiosa, quer na prática pastoral ou na reflexão 
teológica; sublinha também o momento “base” popular na 
eclesiologia (...). Às vezes, (...) procura uma articulação 
teorética do tema teológico da libertação cristã com os diversos 
motivos da tradição marxista ou dos diversos neomarxismos 
atuais (...).35   

 

Fica evidente, desse modo, o porquê da ênfase à imanência e a menor 

atenção à transcendência: a teologia da libertação tenta aplicar as mensagens 

dos evangelhos ao estilo de vida do pobre ao falar do Cristo que caminhou e 

sofreu com a humanidade. 

Dentre tantas teologias existentes, a teologia da libertação tornou-se 

conhecida no século XX como forma de esperança para o pobre e injustiçado. 

O escopo da teologia da libertação é antirracista, e a fé está ligada à situação 

da existência. Seu propósito é trazer à luz textos bíblicos que ofereçam 

respostas e compreensões para o momento de vida do povo, objetivando 

transformar sua realidade. A preocupação é com o momento e não com o 

porvir, pois o sofrimento e as injustiças são realidades concretas, que 

                                                 
34 BÍBLIA Sagrada, A. Trad. João Ferreira de Almeida. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 
2008. p. 1444. 
35 PASTOR, F. A. Deus e a Práxis: Consenso eclesial e debate teológico no Brasil. Revista 
Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, n. 17, pp. 179-200, 1985. p. 190. 
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necessitam explicações para aquele que sofre. Devido a esta forma de pensar, 

ela é crítica em relação à teologia reformada. Em parte, revela a verdade do 

contexto histórico do povo segregado, criticando veementemente a sociedade e 

a liderança eclesiástica de um modo geral. Apresenta-se como instrumento de 

justiça para denunciar a prática pecaminosa do cristianismo branco racista que, 

por muitos anos, apregoou a crença e os valores de um Deus totalmente 

desconhecido dos pobres. 

Procura libertar do fardo que prende o ser humano esquecido na história 

do mundo, buscando, então, conectá-lo à esperança na perspectiva de dias 

melhores, dos quais esteve ausente, não por vontade própria, mas por força do 

momento e pela ausência de coragem dos teólogos (negros e brancos) em 

resgatar o verdadeiro sentido da teologia no contexto e vivência das igrejas.  

Outro viés da teologia da libertação é reivindicar que o reino de Deus 

consiste em um amor preferencial pelos pobres: 

O contexto desse movimento encontra-se nas extremas 

desigualdades sociais e econômicas presentes em muitas 

partes da América Latina. Frequentemente, porções 

significativas da população são privadas das necessidades 

básicas da vida, enquanto as elites ricas e poderosas 

preocupam-se apenas em como manter suas posições de 

privilégio.36 

 

Nascida no contexto latino-americano, o marco de seu surgimento foi a II 

Conferência Geral dos Bispos em Medellín, em 1968, quando o termo 

"libertação" foi cunhado. Em 1971, o sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez 

publicou A Teologia da Libertação, e a corrente teológica foi adquirindo grande 

força na América Latina. Os ensinamentos de Jesus Cristo são interpretados 

em termos da libertação de condições econômicas, políticas ou sociais 

injustas.37  

                                                 
36 LETHAM, R. A Obra de Cristo. São Paulo: Cultura Cristã, 2007. 
37 GUNDRY, S. Teologia contemporânea. Trad. Gordon Chown. São Paulo: Associação 
Religiosa Editora Mundo Cristão, 1987. 
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Para Gutiérrez, o fator maior da presença da teologia da libertação em 

países subdesenvolvidos e oprimidos “é a luta por construir uma sociedade 

justa e fraterna, onde todos possam viver com dignidade e ser agentes do 

próprio destino"38. A teologia da libertação, compreendendo os países do 

Terceiro Mundo, pode ser definida como uma “(...) busca supostamente bíblica 

e profundamente cristológica por uma autêntica ortopraxia cristã. Tal ortopraxia 

é resultante da justaposição da reflexão crítica sobre a atividade pastoral da 

igreja com a interpretação histórica à luz da revelação divina.39  

O termo "teologia da libertação" encontrou certa rejeição entre os 

adeptos da teologia tradicional e a teologia europeia, principalmente por 

considerarem o período do seu nascedouro. Quando a teologia da libertação 

surgiu, o cenário era dominado pela teologia da esperança, "um modo de 

encarar a teologia e as preocupações teológicas na perspectiva do futuro e não 

do passado ou do presente".40 Para os precursores desta teologia, a saber, 

Jungen Moltmann (pastor reformado), Wolfhart Pannenberg (pastor luterano) e 

Johannes Metz (sacerdote católico-romano), as respostas a respeito da 

existência de Deus e dos problemas do presente só poderiam ser respondidas 

no futuro. 

O uso do termo "libertação” também diz respeito à intenção de 

desvincular a teologia de conceitos errôneos, tais como o de pecado, Deus, 

graça e Igreja, que, por muitos anos, mantiveram o povo oprimido, submisso e 

calado. Libertar a palavra de Deus era uma de suas finalidades ou, como 

afirma Libânio, "o projeto da teologia da libertação é refazer a teologia por 

dentro para que seja realmente libertadora".41  

                                                 
38 GUTIÉRREZ, G. Teologia da Libertação: Perspectivas. Trad. Yvone M. de C. T. da Silva e 
Marcos Marciolino. São Paulo: Edições Loyola, 2000. p. 52 
39 GRENZ, S. J.; OLSON, R. E. A teologia do século 20:  Deus e o mundo numa era de 

transição. Trad. Suzana Klassen. São Paulo: Cultura Cristã, 2003. p. 252. 
40 GUNDRY, Teologia contemporânea. Trad. Gordon Chown. São Paulo: Associação 
Religiosa Editora Mundo Cristão, 1987.p.153. 
41 LIBÂNIO, J. B. Panorama da teologia da América Latina nos últimos 20 anos. Perspectiva 
Teológica, Belo Horizonte, v. 24, n. 63, pp. 147-192, 1992. p. 155. Disponível em: 
<https://faje.edu.br/periodicos/index.php/perspectiva/article/view/1250>. Acesso em: 08 ago. 
2018. 
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 Nesse sentido, a teologia da libertação tem o objetivo de "identificar 

padrões de opressão, exploração e alienação resultantes da desigualdade 

econômica e social".42 Priorizando a população pobre em seu contexto, a 

ênfase recai no conceito de práxis, ou seja, diz respeito a uma reflexão 

teológica crítica tendo como eixo hermenêutico a libertação43. Na teologia da 

libertação,  

(...) o pobre é colocado no centro da reflexão teológica. É a 

preocupação principal, o movente último de toda a teologia. É, 

em termos epistemológicos, objeto da teologia, ora material, 

ora mesmo formal. Material no sentido de ser tema 

fundamental a ser trabalhado, discutido, elaborado. Formal, no 

sentido de que outros temas são vistos na perspectiva do 

pobre.44  

 

Considera-se, na visão dos adeptos da teologia negra, o sujeito, 

protagonista da história, da transformação da sociedade e da Igreja, incluindo a 

prática, a fé e a experiência de Deus. Segundo Libânio,45 trata-se de  "uma 

teologia integral sob a perspectiva particular do pobre e de sua libertação, em 

que o pobre ocupa lugar central, de modo que o problema dos pobres se 

transforma num problema de Deus", ou seja, ela deve fornecer resposta para 

os anseios e apresentar soluções para  os problemas levantados. 

Argumentando que a teologia da libertação, em suas formas variadas, 

caíram em descrédito após os eventos que culminaram com a queda do 

comunismo, já que ligadas ao marxismo, o teólogo Augustus Nicodemus Lopes 

critica a obra de Leonardo Boff, expoente da teologia da libertação no Brasil. 

Um dos argumentos de Lopes é o de que Boff (e seus seguidores) usa, em seu 

                                                 
42 McGRATH, A. E. Teologia Histórica: Uma introdução à História do Pensamento Cristão. 
Trad. Suzana Klassen. São Paulo: Cultura Cristã, 2007. p. 362. 
43 ALTMANN, W.; BOBSIN, O.; ZWETS, R. Perspectivas da teologia da libertação: impasses e 
novos rumos num contexto de globalização. Estudos Teológicos, São Leopoldo, n. 37, pp. 
129-138, 1997. p. 131.  
44 LIBÂNIO, J. B. Panorama da teologia da América Latina nos últimos 20 anos. Perspectiva 

Teológica, Belo Horizonte, v. 24, n. 63, pp. 147-192, 1992. p. 155. Disponível em: 
<https://faje.edu.br/periodicos/index.php/perspectiva/article/view/1250>. Acesso em: 08 ago. 
2018. 
45 Ibid., p. 154. 
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método histórico-crítico, referências europeias, afirmando, paradoxalmente, 

uma teologia nativa. Para ele,  

Teólogos da libertação lêem [sic] o texto a partir das 

necessidades da sociedade contemporânea em que vivem. 

Uma leitura dessa perspectiva destaca os textos que tratam da 

libertação dos oprimidos. (...). Essa leitura das Escrituras, via 

de regra, denuncia as interpretações tradicionais como sendo 

uma cortina de fumaça para defender os interesses da classe 

média masculina, branca, saxônica e americana.46  

  

Apesar do envolvimento de alguns padres e bispos no movimento da 

teologia da libetação, a liderança da Igreja Católica não aprovava o 

envolvimento deles, principalmente no que diz respeito à preferência pelos 

pobres. A desobediência gerou punição severa e, até mesmo, banimento da 

Igreja, como os casos de Ernesto Cardenal, Uriel Molina, Leonardo Boff e Ivone 

Gebara. A ideia defendida por eles e tantos outros seguia na direção de 

eliminar radicalmente a pobreza, abraçando o caminho de uma teologia política 

na qual há liberdade da manifestação de pensamento.47  

A crítica à Teologia da Libertação recai na falha ou prosseguimento 

como teologia. Se fosse realmente uma teologia, seria possível perceber, até 

hoje, traços marcantes, tranformadores e libertadores a exemplo da teologia 

reformada. Ao apresentar a diferença existente entre Teologia da Libertação e 

Teologia Reformada, Lopes afirma:  

É diferente, por exemplo, da Reforma protestante. À 

semelhança da Teologia da Libertação, a teologia reformada 

sofreu oposição do Papa e à semelhança de Boff, Lutero foi 

excluído da Igreja Romana. Mas, o Papa não foi capaz de 

parar o avanço da teologia reformada e nem de destruí-la, 

como Boff diz que ele fez com a Teologia da Libertação. A 

                                                 
46 LOPES, A. N. A Hermenêutica da Teologia da Libertação: Uma Análise de Jesus Cristo 
Libertador de Leonardo Boff. Fides Reformata Blog, São Paulo, v. 3, n. 2, fev. 1998. 
Disponível em: <https://cpaj.mackenzie.br/wp-
content/uploads/2019/04/4_A_Hermeneutica_da_Teologia_da_Libertacao_Augustus_Nicodem
us.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2018. 
47 FREIRE, P.; CONE, J. H. Teologia Negra Teologia de La Libertacion. Salamanca: 
Sigueme, 1974. p. 25. 

https://cpaj.mackenzie.br/wp-content/uploads/2019/04/4_A_Hermeneutica_da_Teologia_da_Libertacao_Augustus_Nicodemus.pdf
https://cpaj.mackenzie.br/wp-content/uploads/2019/04/4_A_Hermeneutica_da_Teologia_da_Libertacao_Augustus_Nicodemus.pdf
https://cpaj.mackenzie.br/wp-content/uploads/2019/04/4_A_Hermeneutica_da_Teologia_da_Libertacao_Augustus_Nicodemus.pdf
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diferença é que a teologia da Reforma era o antigo e simples 

Evangelho de Cristo, o poder de Deus para salvar todo aquele 

que crê. Ela inflamou não somente os nobres, mas o povo 

simples, que nela encontrou a solução para um problema pior 

que a pobreza e a opressão, que é a culpa e a condenação 

eterna. E por isto se alastrou pelo mundo, em que pese os 

esforços do Papa e da Contra-Reforma católica. Hoje, o neo-

calvinismo – movimento moderno oriundo da Reforma de 

Calvino – é considerado como uma das forças que estão 

mudando o mundo atual.48 

 

A teologia da libertação, como se sabe, sobreviveu apenas como 

movimento intelectual,49 o que não aconteceu com a teologia negra. Esta pode 

ter parâmetros iguais na defesa dos seus objetivos, comparados à primeira, 

mas há divergências na prática, já que a teologia negra procura evitar a 

questão socioeconômica atrelada ao marxismo, focando a atenção na 

libertação da raça oprimida.  

 

2.3 IMANÊNCIA E TRANSCENDÊNCIA NA TEOLOGIA NEGRA 

Os debates a respeito da presença de Deus em contextos de opressão 

dos negros ocuparam um lugar de destaque e importância para os defensores 

da teologia negra nos anos 1960 e 1970. O entendimento e posicionamento 

dos teólogos dependeriam da questão sobre se Deus era imanente ou 

transcendente na história, nos atos de redenção e na vida do povo. A teologia 

em geral entende que Deus é transcendente, isto é, que Ele não depende, 

tampouco precisa do universo por ser um Deus autossuficiente. Está acima do 

universo criado e de todos.  

Por outro lado, é também imanente, ou seja, está presente na criação:  

                                                 
48 LOPES, A. N. Ainda???!!! O Tempora, O Mores, [s.l.], set. 2010. Disponível em: 
<http://tempora-mores.blogspot.com/2010/09/ainda.html>. Acesso em: 31 jul. 2019. 
49 Id. A Hermenêutica da Teologia da Libertação: Uma Análise de Jesus Cristo Libertador de 
Leonardo Boff. Fides Reformata Blog, São Paulo, v. 3, n. 2, fev. 1998. Disponível em: 
<https://cpaj.mackenzie.br/wp-
content/uploads/2019/04/4_A_Hermeneutica_da_Teologia_da_Libertacao_Augustus_Nicodem
us.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2018. 

https://cpaj.mackenzie.br/wp-content/uploads/2019/04/4_A_Hermeneutica_da_Teologia_da_Libertacao_Augustus_Nicodemus.pdf
https://cpaj.mackenzie.br/wp-content/uploads/2019/04/4_A_Hermeneutica_da_Teologia_da_Libertacao_Augustus_Nicodemus.pdf
https://cpaj.mackenzie.br/wp-content/uploads/2019/04/4_A_Hermeneutica_da_Teologia_da_Libertacao_Augustus_Nicodemus.pdf
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A imanência de Deus diz respeito ao seu relacionamento com o 
mundo criado, especialmente com o ser humano e sua história. 
Deus está profundamente envolvido com a história humana. 
Ele age de maneira ordinária, direta e indireta, e até mesmo 
intervém de modo especial na vida dos seres humanos que 
criou, especialmente na vida daqueles com os quais tem uma 
relação pactual.50  

 

Deus, conforme a afirmação acima, é concomitantemente trancendente 

e imanente, um Deus grandioso que se preocupa com o ser humano. Nesse 

sentido, o livro do Êxodo (3.7-8) registra o momento em que Deus falou ao 

legislador Moisés: "Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e 

ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço-lhe o sofrimento. Por 

isso desci (...)".51 Deus é transcendente, está muito acima de nós,52 mas é um 

Deus que se relaciona com suas criaturas e, portanto, não é confundido com a  

sua criação.53 No pensamento judaico, de modo diferente, Deus é imanente no 

sentido de conhecer e controlar todas as coisas.54 

A Escritura Sagrada apresenta passagens que demonstram aspectos 

importantes da imanência e da transcendência presentes concomitantemente. 

A título de exemplificação, destaca-se o texto do profeta Isaías 57:15, 

comentado por Campos:  

O texto de Isaías 57.15 é ainda mais claro na demonstração 
das duas verdades em conjunto. A primeira verdade, a da 
transcendência, é mostrada logo no começo do verso: "Porque 
assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem 
o nome de Santo: Habito no alto e santo lugar(...)". Esta parte 
evidencia a grandeza, a elevação e a sublimidade de Deus que 
está fora da esfera espacial e temporal, as duas categorias 
próprias das coisas criadas. Na segunda parte do verso, 
podemos ver o caráter imanente de Deus relacionando-se com 
o mundo criado, especialmente com os seres humanos 
carentes da sua assistência: "mas habito também com o 

                                                 
50 CAMPOS, H. C. D. O Ser de Deus e os seus atributos. São Paulo: Cultura Cristã, 1999. p. 
17. 
51 BÍBLIA Sagrada, A. Trad. João Ferreira de Almeida. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 
2008. p. 78. 
52 FRAME, J. M. A doutrina de Deus. Trad. Odayr Olivetti e Vagner Barbosa. São Paulo: 
Cultura Cristã, 2013. p. 99. 
53 CAMPOS, H. C. D. O Ser de Deus e os seus atributos. São Paulo: Cultura Cristã, 1999. p., 
p. 21. 
54 CLARK, G. H. De Thales A Dewey: Uma história da Filosofia. Trad. Wadislau Gomes. São 

Paulo: Cultura Cristã, 2012. p. 153. 
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contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos 
abatidos e vivificar o coração dos contritos”.55 

 

Ainda que haja uma distância entre criatura e Criador, o Deus, 

transcendende e imanente, cruza o abismo temporal para se tornar um só no 

envolvimento com seu povo necessitado, conectando, com isso, o céu e a 

terra, e fazendo morada com o contrito e abatido de espírito. 

Após o Iluminismo, a era da razão, o pensamento da igreja a respeito da 

fé mudou consideravelmente, pois os teólogos encontraram dificuldades em 

responder às questões do momento, cujo ponto de partida era a fé e os 

princípios da autonomia, natureza, harmonia e progresso. A questão, de difícil 

aceitação, era a tensão existente entre o horizontal e o vertical, ou seja, a 

transcendência e a imanência. Para alguns teólogos, por exemplo, James 

Cone, a Teologia Negra só aceita o Deus imamente, aquele que se envolve e 

conhece as dificuldades e as lutas do seu povo; o Deus compreensível. A 

dificuldade estava em tentar alcançar um ponto de equilíbrio entre  teologia,e a 

capacidade do povo entender e aceitar esta ideia, o que gerava confusão. 

Quando o Iluminismo completou seu ciclo, por volta do século XVIII, 

vários pensadores abandonaram a verdade encontrada na religião e abraçaram 

o ceticismo, concluindo que a razão era uma reposta inadequada para algumas 

questões básicas a respeito de Deus.56 

Procurando recolocar a teologia após a era iluminista e, lançando luz no 

entendimento dos termos imanência e transcêndencia, após a era iluminsta, 

Kant, Hegel, Schleiermacher e Ritsch vão se esforçar para que a teologia 

forneça uma resposta satisfatória para as questões da vida. 

A teologia negra não soube estabelecer um equilíbrio, chegando a 

aceitar o caráter de imanência por ter dificuldades em relação à 

transcendência:  

                                                 
55 CAMPOS, loc. cit. 
56 GRENZ, S. J.; OLSON, R. E. A teologia do século 20:  Deus e o mundo numa era de 

transição. Trad. Suzana Klassen. São Paulo: Cultura Cristã, 2003. p. 16. 
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O maior defeito da teologia negra, assim como de outras 
teologias nascidas na década de 60, era sua falta de equilíbrio 
entre imanência e a transcendência. Em termos simples, os 
pensadores negros elevaram o conceito de imanência divina a 
ponto de sobrepujar a transcendência divina, resultando numa 
teologia tendenciosa.57 

 

A concepção de divindade como sendo apenas imanente, para os 

teólogos da teologia negra, demonstra clara e abertamente que esta 

interpretação deixava a desejar em comparação aos teológos reformados, mais 

sistemáticos na definção dos termos.  

 

2.4 A TEOLOGIA NEGRA E A QUESTÃO DA JUSTIÇA 

 Ao declarar que "todos os homens foram criados iguais e são dotados de 

certos direitos inalienáveis dentre os quais estão a vida, a liberdade e a busca 

da felicidade", a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América 

(1776) apresenta uma clara noção de justiça para todos, infelizmente não 

cumprida. Homens e mulheres que deveriam ser livres tornaram-se 

propriedade de outros homens dominadores; a justiça para todos passou a ser 

justiça para alguns e o direito "inalienável" à liberdade aos privilegiados. 

 A injustiça para o negro americano, assim como o direito à liberdade, 

levou Martin Luther King a afirmar que "a justiça por muito tempo retardada é 

uma justiça negada".58  

 A questão da justiça foi objeto de preocupação, debate e luta para a 

teologia negra. Num primeiro momento, a teologia negra toma a Bíblia para, a 

partir dela, extrair sua fundamentação, principalmente nos profetas do Antigo 

Testamento, que apresentaram respostas concretas a respeito das questões 

atinentes a opressão. As leis veterotestamentárias não se baseavam apenas 

na punição do infrator, mais principalmente na prevenção contra a opressão. 

No livro de Êxodo, isto é perceptível quando Deus fala com Moisés: 

                                                 
57 Ibid., p. 151. 
58 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 231. 



38 

 

 

 

"Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor 

por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão sofrendo”; “(...) e também 

contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo em fazendo 

sofrer”.59 Defensores dos direitos civis e da teologia negra perceberam, pois, o 

legado da escravidão, que impedia a verdadeira justiça e fazia nascer à 

segregação racial, gerando uma sociedade, racista, que acabou empurrando 

os negros para os guetos, de modo a deixá-los cada vez mais distantes dos 

seus direitos.  

 Os adeptos da teologia negra viam a justiça como elemento garantidor do 

bem-estar do ser humano; sua ausência e não observação resultaria na 

extinção da união entre as raças, destruindo qualquer senso de comunidade 

porventura existente. A justiça deveria colocar os seres humanos no centro das 

reivindicações a fim de melhorar a vida comunitária, oferecendo, aos 

indivíduos, a plena oportunidade de participação da vida comum.60 Negar a 

justiça às pessoas equivale a dizer que elas não valem nada ou são totalmente 

inúteis. A justiça procura mostrar que ninguém reina sozinho e que o sol não 

brilha em torno de apenas uma pessoa ou classe social, pelo contrário, ele 

brilha para todos. Nas palavras de Manquirel, 

A justiça é a atitude mental que aceita os outros – todos os 

outros – como sujeitos em seu próprio direito. A justiça afirma 

que o ego de alguém não é absoluto e que os interesses de 

alguém estão relacionados. A justiça é, portanto, a 

manipulação elementar do caráter de outra consideração – da 

existência moral e política. A alternativa à justiça é a 

desintegração social porque significaria uma recusa em levar 

os outros a sério.61 

. 

                                                 
59 BÍBLIA Sagrada, A. Trad. João Ferreira de Almeida. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 
2008. p. 78. 
60 MOSOMA, D. L. Black Power and Justice. Journal of Black Theology in South Africa, 
South Africa, v. 6, n. 1, pp. 32-45, May 1992. p. 39. Disponível em: 
<https://disa.ukzn.ac.za/sites/default/files/pdf_files/BtMay92.1015.2296.006.001.May1992.pdf>. 
Acesso em: 17 jun. 2017. 
61 MANQUIREL, D. C. The Moral Revolution: Christian Humanist Vision. New York: Harper & 
Row Publishers, 1986. pp. 39-40. (tradução nossa) 

https://disa.ukzn.ac.za/sites/default/files/pdf_files/BtMay92.1015.2296.006.001.May1992.pdf
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 É nesse sentido que a teologia negra procura aplicar os textos bíblicos, 

afirmando que, quando Deus criou o ser humano, Ele não fez acepção de 

pessoas e procurou deixar claro, em Gálatas 3:28, que "não há judeu nem 

grego; não há escravo nem livre; não há homem nem mulher; porque todos vós 

sois um em Cristo Jesus".62 

“Justiça sempre é melhor do que injustiça.63 A segregação racial nasce 

da injustiça, pois embora todos sejam "iguais perante a lei", ela própria 

estabelecia diferenças entre as raças, onde uns possuíam mais direitos e 

privilégios do que outros. Ao falar de Justiça, Alysson Mascaro afirma que "dos 

mais altos interesses filosóficos do direito estão a relação estrutural do direito 

com o todo histórico e social e a preocupação com as apreciações do justo e 

do injusto"; na sequência, ele aponta o dever do filósofo do direito considera 

que "o filósofo do direito pleno é aquele que, de posse do conhecimento 

filosófico, amplia os horizontes de seu tempo. Virulento contra as injustiças, 

aponta para o justo que ainda não existe”.64  

 A postura do justo frente às injustiças reinantes revela os interesses do 

injusto. Discorrendo sobre capitalismo e justiça normativa, Mascaro, ao explicar 

o conceito de justiça em Aristóteles, afirma que:  

Justiça é qualquer coisa que não esteja nem na carência e nem 

no excesso. Justiça não tem relação com norma e sim com 

situação, portanto, a medida do justo é situacional. Justiça se 

mede pela economia e pela riqueza de fatos existentes.65  

 

  Entre a justiça e o direito, é preciso existir um casamento perfeito, como 

argumenta Mascaro, citando as palavras de Platão.66 Não se pode dissociar 

                                                 
62 BÍBLIA Sagrada, A. Trad. João Ferreira de Almeida. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 
2008. p. 1538. 
63 GRUDEN, W.; BARRY, A. A pobreza das nações: Uma solução sustentável. Trad. Lucas G. 
Freire. São Paulo: Vida Nova, 2016. p. 240. 
64 MASCARO, A. L. Filosofia do Direito. São Paulo: Nacional, 2016. p. 24. 
65 Id. A noção de justiça na história da Filosofia. Direção e produção: Escola Paulista de 
Magistratura. São Paulo: Escola Paulista de Magistratura, Tribunal De Justiça de São Paulo, 
2018b. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2RGPKvnVe04>. Acesso em: 08 
ago. 2018. 
66 MASCARO, op. cit., p. 54. 

https://www.youtube.com/watch?v=2RGPKvnVe04
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direito de justiça, pois o direito injusto pode ser qualquer outra coisa, menos 

direito. 

 Teólogos e filósofos, como Aurélio Agostinho e Tomás de Aquino, foram 

profundamente influenciados por Platão e seu discípulo Aristóteles. Agostinho 

tentou explicar o entendimento e aplicação da justiça tomando como base 

textos da Bíblia e do direito, entendendo que não é possível medir a justiça por 

meio do costume ou das ações do homem, mas sim pela boca de Deus, isto é, 

o homem é justo se Deus assim o disser. Buscar a justiça pelos atos do ser 

humano constitui-se, no entender de Agostinho, uma arrogância. Para ele, a 

justiça é uma questão da graça divina.67 Ele difere de outros filósofos e de 

Tomás de Aquino, pois entende a aplicação da justiça como importante e 

indiscutível. Tomando, por exemplo, o texto bíblico de Provérbios 8.1.68 

Agostinho associa a justiça a uma forma de amar a Deus, ou a ordem dentro 

do homem, que o possibilita a conhecer e amar a Deus. Nesse sentido, 

enfatiza que "a justiça começa dentro do homem, pois é necessário haver uma 

ordem interna dentro dele, e a luta por essa ordem interna está longe de 

terminar até que a justiça reine".69 Sendo assim, "justiça é uma forma de amar 

a Deus como bem maior",70 pois quem ama a Deus obrigatoriamente deve 

amar ao seu próximo. Portanto, a injustiça do homem revela sua ingratidão, 

falta de amor a Deus e de respeito para com seu semelhante. A melhor justiça 

é o amor corrigindo tudo o que é contra o amor.71 

 Tomás de Aquino, a partir de Aristóteles, reafirma que a justiça é uma 

virtude, razão pela qual concorda com a máxima de que "a justiça é uma 

constante e perpétua vontade de dar a cada um o seu direito"72. Em sua 

                                                 
67 MASCARO, A. L. Filosofia do Direito. São Paulo: Nacional, 2016. p. 100. 
68 BÍBLIA Sagrada, A. Trad. João Ferreira de Almeida. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 
2008. p. 872. 
69 CLARK, M. T. Augustine on justice. Revue d’Etudes Augustiniennes et Patristiqyes, Paris, 
v. 9, n.1-2, jan. 1963. Disponível em: 
<https://www.brepolsonline.net/doi/pdf/10.1484/J.REA.5.104055  >. Acesso em: 11 jul. 2019. 
(tradução nossa) 
70 AUGUSTINE, 1886 apud MASCARO, loc. cit.  
71 GONZÁLEZ, J. L. Uma História do pensamento Cristão: Da Reforma Protestante ao 
século 20 – vol. 3. São Paulo: Cultura Cristã, 2004. pp. 213-214. 
72 Segundo Comparato, essa definição consistia, na verdade, um lugar-comum na cultura 
grega, sendo a expressão equivalente encontrado no início da República de Platão. In: 

https://www.brepolsonline.net/doi/pdf/10.1484/J.REA.5.104055
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Súmula Teológica, o filósofo indaga sobre a veracidade da frase acima e 

desenvolve o assunto, afirmando que a justiça é o "hábitus [sic] que leva a 

praticar coisas justas, a realizar e a querer o que é justo". Portanto, não é 

correto dizer que justiça é vontade. Na sequência do mesmo pensamento e 

citando Anselmo, ele argumenta que "retidão da vontade não é a vontade. 

Pois, se a vontade fosse sua própria retidão, nenhuma vontade poderia ser 

perversa. Logo, a justiça não é vontade".73  

 Como já dito, a questão da justiça, para a teologia negra, passa pelos 

textos contidos no Antigo e Novo Testamento. No primeiro, o entendimento de 

justiça liga-se ao atributo de perfeição moral, que qualifica o Criador. Um ato de 

Deus é justo simplesmente porque Ele o praticou. Tudo que Ele faz é de 

perfeito acordo com o eterno padrão da justiça.74  

 O problema dos teólogos negros era aceitar o Deus do Antigo 

Testamento, que entendiam como distante e indiferente aos sofrimentos do seu 

povo. Por essa razão, a teologia negra toma para si o Cristo que se revelou no 

Novo Testamento, reconhecendo que este, sim, é o Cristo negro que veio para 

defender a causa dos desprezados e cativos. Ao contrário do senso comum e 

conforme questionou William Jones em Is God a White Racist?, "Se Deus é 

bom e onipotente, por que há tanto sofrimento?"75. As igrejas pregavam o 

sofrimento do povo negro como um ato permissivo de Deus, o que era um 

equívoco, já que comparavam a justiça humana com a divina. Como bem frisou 

Cone, “Nenhuma justiça humana poderia ser igualada à justiça divina. 

Identificar a justiça de Deus com a justiça dos homens é deixar de ver a 

‘distinção qualitativa infinita’ entre Deus e o homem, é a distinção entre o que é 

humano e o que divino”.76 

                                                                                                                                               
COMPARATO, F. K. Ética: direito, moral e religião no direito moderno. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2008. 
73 AQUINO, T. Súmula Teológica, VI. São Paulo: Loyola, 2012. p. 51. 
74 CRABTREE, A. R. Teologia do Velho Testamento. Rio de Janeiro: Junta de Educação 
Religiosa e Publicações, 1988. p. 107. 
75 JONES, W. R. Is God a White Racist? Boston: Beacon Press, 1973 apud CONE, J. H. 
Black Theology and Black Power. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1997. p. 537. (tradução 
nossa) 
76 CONE, J. H. Black Theology and Black Power. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1997. p. 156. 
(traduçao nossa) 
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 Essa distinção era defendida apenas por alguns líderes, o que dificultava 

a compreensão e diminuía o envolvimento do povo na questão. Neste sentido, 

o clamor foi dirigido à liderança negra, ao afirmar que a  

Justiça Racial não pode mais ser considerada apenas outra 

causa defendida por alguns, enquanto o resto da Igreja 

prescinde completamente dela. Além disso, ela não pode ser 

simplesmente uma causa ao lado de outras causas, mas deve 

ser a prioridade número um como é o problema número um do 

país.77  

 

Por mais difícil que pareça, o funcionamento da justiça é importante para 

impedir a impunidade e o crescimento desenfreado da injustiça, pois sua falta 

traz sérias consequências, como argumentou Rui Barbosa ao discursar no 

Senado Federal em 1914: 

A falta de justiça (...) é o grande mal da nossa terra, o mal dos 

males, a origem de todas as nossas infelicidades, a fonte de 

todo nosso descrédito, é a miséria suprema desta pobre nação. 

A sua grande vergonha diante do estrangeiro, é aquilo que nos 

afasta os homens, os auxílios, os capitais. A injustiça, 

Senhores, desanima o trabalho, a honestidade, o bem; cresta 

em flor os espíritos dos moços, semeia no coração das 

gerações que vêm nascendo a semente da podridão, habitua 

os homens a não acreditar senão na estrela, na fortuna, no 

acaso, na loteria da sorte, promove a desonestidade, promove 

a venalidade, promove a relaxação, insufla a cortesania, a 

baixeza, sob todas as suas formas. 

De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a 

desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver 

agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem 

chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha 

de ser honesto. Essa foi a obra da República nos últimos 

anos.78  

 Rui Barbosa antecipa os efeitos da injustiça e os males que causaria à 

nação. Por sua vez, a injustiça estava presente no silêncio dos teólogos 

                                                 
77 CONE, J. H. Black Theology and Black Power. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1997. p. 56. 
(traduçao nossa) 
78 MINISTÉRIO da Educação e Cultura. Fundação Casa de Rui Barbosa. Obras Completas de 
Rui Barbosa – Vol. XLI, 1914. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1973. 
Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/bibliotecadigital/RuiBarbosa/16040_V41_T2/PDF/16040_V41_T2.pdf>. 
Acesso em: 08 ago. 2018. 
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brancos, que não se manifestaram ou nada escreveram a respeito do assunto. 

Para James Cone, a justificativa para este silêncio é simples:  

Se os teólogos percebessem que seus próprios filhos, filhas e 

pais eram discriminados, eles não apenas escreveriam 

apaixonadamente sobre o assunto, mas tornaria sua rejeição à 

injustiça uma parte essencial de sua reflexão sobre o 

Evangelho.79  

 

Em outras palavras, como falar em aplicação correta da justiça se seus 

filhos nunca foram humilhados nas escolas ou, até mesmo impedidos, de 

frequentarem certos lugares devido à cor da pele? Com efeito, não parecia 

adequado aos teólogos brancos se levantarem contra a população branca, que 

não sofria na pele a força do racismo.  

Martin Luther King argumenta que "onde homens maus procurariam 

perpetuar um status quo injusto, homens bons devem procurar gerar uma 

ordem real de justiça".80 Cone, ao afirmar que é preciso acreditar na justiça, até 

mesmo crendo contra a esperança, observa que foi isto o que percebeu em 

Luther King: amou um povo desprezado, que nunca desacreditou na justiça 

divina. "Foi realmente incrível como Luther King pôde sustentar sua esperança 

por uma comunidade amada numa época em que ninguém, negro ou branco, 

parecia acreditar ou se importar."81  

 Martin Luther King Jr., líder que lutou para que a justiça fosse aplicada em 

toda a sua extensão, sem distinção de classe raça e cor, sempre demonstrou 

segurança quanto a isto. Nascido em 1929 em Atlanta, seu pai e seu avô 

materno eram pastores batistas, carreira que decide seguir. Estudou teologia, 

completando o curso aos 22 anos, e em 1954 assume a função como pastor 

em Montgomery, Alabama, palco dos maiores conflitos raciais no país. Diante 

                                                 
79 CONE, J. H. Theologians and White Supremacy: An interview with James H. Cone. America 
the Jesuit Review, New York, v. 195, n. 16, 20 nov. 2006. Disponível em: 
<https://www.americamagazine.org/arts-culture/2006/11/20/theologians-and-white-supremacy-
interview-james-h-cone>. Acesso em: 26 set. 2018 (tradução nossa) 
80 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. pp. 344-345. 
81 CONE, op. cit., on-line. (tradução nossa) 
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da segregação racial amparada pela lei nos estados do sul, sua luta 

reivindicava a plenitude da cidadania para todos enquanto forma de governo 

legítimo. No início dos movimentos em Montgomery, procurou avivar a 

esperança do povo: 

Não estamos errados no que fazemos. Se estamos errados, a 

Suprema Corte desta nação está errada. Se estamos errados, 

a Constituição dos Estados Unidos está errada. Se estamos 

errados, Deus Todo-Poderoso está errado. Se estamos 

errados, Jesus de Nazaré foi simplesmente um sonhador 

utópico que nunca desceu à terra. E estamos determinados, 

aqui em Montgomery, a trabalhar e lutar até que a justiça flua 

como a água e a virtude como uma corrente poderosa (...). A 

unidade é a grande necessidade deste momento, e se 

estivermos unidos poderemos obter muitas das coisas que não 

apenas desejamos, mas que com justiça merecemos.82  

  

Fortalecendo a fé do povo desprezado e resgatando sua autoestima, 

Luther King pediu-lhes: "Não deixem ninguém os assustar. Não temos medo do 

que estamos fazendo, pois estamos agindo dentro da lei. Em nossa 

democracia americana, nunca devemos pensar que estamos errados ao 

protestarmos. Nós nos reservamos esse direito”.83 O líder também afirmava a 

força do amor, para ele fundamental para o crescimento da fé cristã, assim 

como a justiça – ao lado do amor, sempre está a justiça. 

 Como teólogo e pastor negro, Martin Luther King Jr. denunciou as 

injustiças que alienavam e deixavam sem esperança o povo sofrido e 

humilhado. Soube amar e pastorear essas pessoas como teólogo; aplicou as 

palavras da Bíblia em casos concretos; e, como filósofo do direito, despertou e 

auxiliou o povo à luta. Ainda em Montgomery, falou ao coração do povo:  

De pé e sentados aqui nesta noite, preparando-nos para o que 

nos espera adiante, sigamos com a implacável e corajosa 

determinação de permanecermos juntos. Vamos trabalhar 

juntos. Aqui mesmo em Montgomery, quando os livros de 

história estiverem sendo escritos no futuro, alguém terá de 

                                                 
82 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 59. 
83 Ibid., p. 59. 
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dizer: “Ali viveu uma raça de pessoas, um povo negro, ‘de 

cabelo lanoso e pele escura’, um povo que teve a coragem 

moral de lutar por seus direitos. E que assim injetou um novo 

significado nas veias da história e da civilização.”84  

 O tema da justiça, aliado à cidadania, constituía a preocupação primordial 

de King. Em seu entendimento, "a justiça por muito tempo retardada é uma 

justiça negada",85 tornando a defesa dos direitos dos negros uma causa 

urgentíssima. King incorporou em si e nas pregações teológicas a imagem de 

um libertador, de um líder preparado e capaz de lançar luz nas trevas das 

injustiças praticadas contra um povo fragilizado e lutar para que todos tivessem 

os mesmos direitos perante a lei, independentemente da cor da pele ou da 

posição social. Não se podia mais esperar, conforme declarou em resposta a 

uma carta que recebeu de pastores brancos quando esteve preso em 

Birmingham, que lhe pediam por um fim nas manifestações. 

Já esperamos mais de 34 anos por nossos direitos 

constitucionais e garantidos por Deus. As nações da Ásia e da 

África agora estão caminhando à velocidade de um jato no 

sentido de obterem a independência política, mas nós ainda 

nos movemos a passo de cágado para termos direito a uma 

xícara de café numa lanchonete. Talvez seja fácil para quem 

nunca sentiu os ferrões pontiagudos da discriminação dizer 

"Espere!".86  

 

 De fato, Luther King e outros sentiram na pele o desprezo do povo branco 

em relação aos negros, a dor de ver a "cidade da diversão" fechada para seus 

filhos, de serem chamados de "crioulos" e não pelos seus próprios nomes, e o 

sentimento de "não ser ninguém". “Então você vai compreender por que 

achamos difícil esperar.” Finalizando a carta, ainda diz aos pastores das igrejas 

brancas: "Chega um momento que o copo do desespero transborda e homens 

e mulheres não mais se dispõem a serem lançados no abismo da 

                                                 
84 Ibid., p. 59. 
85  KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 231. 
86 Ibid., p. 232. 
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desesperança. Espero, senhores, que sejam capazes de entender nossa 

legítima e inevitável impaciência”.87  

 

2.5 FILOSOFIA E TEOLOGIA  

 Tentar estabelecer a relação entre filosofia e teologia nunca foi matéria de 

fácil aceitação para a Igreja, já que a tese defendida era a de que a teologia 

tratava das questões religiosas e de Deus, e, assim, não caberia a ela 

envolver-se com debates ou declarações filosóficas. Em virtude desta postura, 

acreditavam que enquanto a teologia devia se preocupar com a matéria da fé, 

a filosofia deveria voltar sua atenção para questões filosóficas somente. 

 Durante a Idade Média, o termo teologia paulatinamente passou a ser 

compreendido como relacionado à revelação divina. Por sua vez, na época dos 

pré-socráticos, houve um distanciamento da teologia metodológico-religiosa e 

uma aproximação à racional-filosófica, ou seja, passa-se a adotar a ideia de um 

ser eterno e imutável que atua no mundo criado.88 

 Ao longo da história, muitas definições sobre Deus foram apresentadas, 

mas foi com Orígenes, representante da Escola de Alexandria, que a palavra 

teologia passou a ser aceita como o discurso sobre Deus. Agostinho, por sua 

vez, vai defini-la como o conjunto de mistério cristãos. Quanto à filosofia e sua 

aceitação no cristianismo, Urbano Zilles afirma que: 

Historicamente a filosofia desempenha, pois, uma função 

hermenêutica e maiêutica na teologia. O problema que hoje se 

faz sentir mais, na prática da Igreja Católica, é que a teologia 

sempre se desenvolveu vinculada à filosofia grega. Desde a 

modernidade, falta-lhe a competência para um diálogo aberto 

com as novas filosofias e, sobretudo, com as ciências.89 

 

                                                 
87 Ibid., pp. 232-233. 
88 ZILLES, U. Filosofia e Teologia Negra Na Idade Média. Teocomunicação, Porto Alegre, v. 
43, n. 1, pp 106-129, jan./jun. 2013. p. 108. Disponível em: 
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/teo/article/download/14188/9426>. Acesso 
em: 13 ago. 2018. 
89 Ibid., pp. 113-114. 
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 Com o avançar dos debates sobre filosofia e teologia, chega-se à 

conclusão, enfim, que a teologia não exerce poder sobre a filosofia, mas que 

pode ser um parceiro de diálogo. Nesse contexto de "diálogo", o pastor, teólogo 

e filósofo alemão-estadunidense Paul Tillich (1886-1965) apresenta seu 

“princípio da correlação”, afirmando que os elementos relacionados só podem 

existir juntos, razão pela qual é impossível que um anule o outro. Segundo seu 

raciocínio,  

(...) o eu não pode existir sem o mundo, nem o mundo sem o 
eu; a filosofia não pode existir sem a teologia, nem a teologia 
sem a filosofia; a fé não pode existir sem a dúvida, nem a 
dúvida sem a fé, a pergunta não pode existir sem a resposta, 
nem a resposta sem a pergunta (...).  É impossível um oposto 
solitário, tanto no ser como no pensamento. Isso significa que 
os opostos não são distintos até o fim, mas que há um ponto 
de encontro. E do ponto de encontro nasce a unidade das 
coisas cujo ser é tecido de correlações.90  

 

Pretende-se, a seguir, analisar o papel da teologia e da filosofia para o 

entendimento do pensamento e da aplicação da teologia negra. Para alcançar 

este objetivo e estabelecer a relação entre teologia e filosofia, usaremos como 

base as ideias de Paul Tillich, que inspiraram Luther King na elaboração de sua 

tese em Filosofia, A Comparison of the Conceptiosn of God in the Thinking of 

Paul Tillich and Henry Nelson Wieman, apresentada em 1955 na Universidade 

de Boston.91 

  Antes, porém, é imprescindível definir teologia e apresentar o seu 

contexto histórico para que seja possível identificar a função do teólogo à luz 

das questões teológicas que serão levantadas e aplicadas no presente 

trabalho.   

Etimologicamente, o termo "teologia" não tem origem bíblica. Deriva do 

grego theos e logos, significando "discurso sobre Deus, o estudo de Deus ou 

ciências divinas”.92 A teologia pode ser compreendida como um discurso sobre 

Deus e as coisas divinas reveladas nos Evangelhos; seu conteúdo ou objeto de 

                                                 
90 MONDIN, B. Os Grandes Teólogos do Século Vinte – vol. 1. Trad. José Fernandes. São 
Paulo: Edições Paulinas, 1979. pp. 75-76. 
91 Este assunto será abordado adiante, neste mesmo capítulo.  
92 MATEUS, O. P. Teologia no Brasil: Teoria e prática. São Paulo: ASTE, 1985. p. 59. 
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estudo é o próprio Deus revelado. Anuncia uma palavra de salvação, amor e 

libertação para a humanidade a partir do conhecimento sobre Deus, o que é 

realizado por um teólogo, tendo como base a Bíblia. 

 Em termos históricos, a teologia nasce em virtude do conteúdo da 

revelação, cujo início se deu com Adão e que culminou em Jesus Cristo. Com o 

objetivo de obter um quadro orgânico da história da teologia, os estudiosos 

realizaram uma divisão sistemática, cujo fundamento é a época, a língua, o 

lugar, o método, o objetivo, o instrumento e a fé. A língua e/ou o lugar foram 

utilizados para traçar uma divisão entre a teologia praticada nos primórdios da 

Igreja, conhecidas como teologia oriental e ocidental, e, por sua vez, a teologia 

contemporânea, diferenciando-a da teologia moderna; a fé, para distinguir a 

teologia da igreja católica e a praticada pelas igrejas protestantes e ortodoxas, 

que são bem diferentes quanto ao conteúdo teológico. Por fim, valeram-se do 

tempo para dividir a história da teologia católica, desde seu nascedouro até o 

presente século. Cabe ressaltar que, dentre essas divisões, a mais importante 

para o presente estudo é aquela que se fundamenta na explicação da 

revelação, tendo a filosofia como base. 

 A teologia é classificada em patrística, escolástica, moderna e 

contemporânea, utilizando, como ferramenta, a filosofia. Assim, "a teologia 

patrística, que compreende os primeiros oito séculos da era cristã, tem como 

instrumento de trabalho a filosofia platônica, ou seja, serve-se da filosofia de 

Platão para exprimir e ordenar a mensagem cristã".93 Nesta época, destacam-

se como expositores e defensores da teologia no Oriente: Clemente, Orígenes, 

Basílio, Gregório de Nazianzeno, Gregório de Nisseno, João Damasceno e 

Dionísio. No Ocidente, Hilário, Boécio e Agostinho de Hipona, este último o 

maior representante. 

Agostinho viveu praticamente em duas eras, pois foi o último escritor 

cristão clássico e, ao mesmo tempo, precursor da teologia medieval.94 A 

                                                 
93 MONDIN, B. Os Grandes Teólogos do Século Vinte – vol. 1. Trad. José Fernandes. São 
Paulo: Edições Paulinas, 1979. p. 76 
94 GONZÁLEZ, J. L. Uma História do pensamento Cristão: Da Reforma Protestante ao 
século 20 – vol. 3. São Paulo: Cultura Cristã, 2004. p. 15 
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respeito do conhecimento, dois problemas perseguiam Agostinho: se era 

possível obter conhecimento; e, sendo a resposta positiva, como ele é 

adquirido. Agostinho chega à conclusão de que Deus que é o Verbo coloca, na 

mente humana, o conhecimento de ideias que existem eternamente em Deus, 

o que, em seu entender, era iluminação. 

 A teologia escolástica, que compreende o período da Renascença, 

utilizou a filosofia de Aristóteles como instrumento de trabalho. Podemos citar 

os seguintes teólogos dessa época: Anselmo, Hugo, Ricardo, Abelardo, 

Boaventura, Alberto Magno, Tomás de Aquino e Ockham. Tomás de Aquino é 

o destaque, já que influenciou a história do pensamento, por meio de uma 

filosofia puramente grega sobre a razão. Nesse sentido, a filosofia, para ele, 

tem a função de tratar apenas com as verdades que a razão pode alcançar, 

enquanto a teologia, com um campo próprio, trabalha com a verdade revelada 

e está preocupada não apenas com esta, mas com a verdade em todas as 

formas. Para Aquino, existem coisas que foram reveladas à razão ou são 

acessíveis a ela; o ignorante tem condições de conhecê-las, mas suas 

conclusões não são certas.  

 Ao estabelecer a diferença entre filosofia e teologia, Costa afirma que a 

"filosofia é uma ciência autônoma, que pode alcançar os limites extremos da 

razão humana. Desta forma, a teologia estuda verdades que foram reveladas e 

que não podem ser duvidadas, como por exemplo, os artigos de fé".95 

Vejamos, pois, como se configura o pensamento de Paul Tillich. 

 Ainda jovem, Paul Tillich seguiu os estudos na área da teologia e, devido 

ao seu contato constante com a morte na qualidade de capelão na Primeira 

Guerra Mundial, aproximou-se da teologia, tornando-se um teólogo culto e 

versátil. Seu pensamento teológico o capacitou a desenvolver questões 

apologéticas, que fizeram com que suas mensagens cristãs, pregadas ou 

escritas, tivessem serventia no contexto cultural das pessoas à época. Por 

                                                 
95 COSTA, H. M. P. D. Raizes da Teologia Contemporânea. São Paulo: Cultura Cristã, 2004. 
p. 210. 
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meio da interação entre filosofia e teologia, Tillich entendia que a primeira é 

que faz as perguntas e a teologia apresenta as respostas. 

 A teologia deveria ser, portanto, um instrumento para fornecer respostas 

como revelações, e levar à reflexão e conclusões a partir da filosofia. Assim, 

Tillich entende que todo o teólogo necessariamente tem que ser um filósofo, 

argumentando que seu dever reside em responder duas perguntas básicas: 

"qual é a relação da teologia com as ciências especiais (Wïssenschaften) e 

qual é a sua relação com a filosofia?"96. Para ele, a teologia não tem como 

objeto de preocupação os processos e os resultados científicos, mas tem seu 

lugar na história, e não deve afetar a investigação física, histórica, sociológica 

ou psicológica. 

 No pensamento de Paul Tillich, a filosofia desenvolverá suas ideias em 

torno da ontologia (o estudo do ser), com as seguintes indagações filosóficas: 

Quem é o ser humano? O que é o individuo? E, em vez de responder 

diretamente, ele mostra como a teologia e a filosofia devem agir, afirmando 

que: 

A filosofia levanta a pergunta pela realidade como um todo; ela 

pergunta pela estrutura do ser. E responde em termos de 

categorias, leis estruturais e conceitos universais. Ela deve 

responder em termos ontológicos. A antologia não é um ensaio 

especulativo-fantástico de estabelecer um mundo por trás do 

mundo. É uma análise daquelas estruturas do ser, com as 

quais nos deparamos em todo encontro com a realidade.97  

  

Ao responder as indagações da filosofia, a teologia deverá levar em 

conta o contexto histórico, tomando posição ao lado do injustiçado e 

marginalizado. Assim, ela prestará ajuda às pessoas marginalizadas e 

injustiçadas, cumprindo, com isso, sua função libertadora.  

Para Tillich, "a teologia, ao lidar com nossa preocupação última, 

pressupõe em toda sentença a estrutura do ser, suas categorias, leis e 

                                                 
96 TILLICH, P. Teologia Sistemática. Trad. Getúlio Bertelli e Geraldo Korndörfer. São 
Leopoldo: Sinodal, 2005. p. 35. 
97 Ibid., p. 37. 
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conceitos. A teologia, portanto, não pode evitar a questão do ser com mais 

facilidade do que o pode a filosofia." Isto quer dizer que a tarefa da teologia, 

nas respostas às perguntas suscitadas pelo ser, não podem ser periféricas, 

mas precisam ser profundas, sistemáticas e convincentes. As questões 

implícitas na existência contemporânea podem e devem ser respondidas pela 

teologia, pois, se a teologia se furta em não responder as perguntas, torna-se 

obsoleta. Nesse processo, portanto, ambas são importantes, mas a filosofia 

deve respeitar a área e os limites impostos pela teologia. "A filosofia e a 

teologia formulam a pergunta pelo ser. Mas elas o fazem a partir de 

perspectivas diferentes. A filosofia lida com a estrutura do ser em si mesma; a 

teologia lida com o sentido do ser para nós".98  

 Esse ser que Tillich apresenta está ameaçado pelo não ser, e à medida 

que as ameaças aumentam contra esta não existência, nasce uma resistência 

de ser, o que é perceptível nas lutas dos negros escravizados pela 

sobrevivência nos Estados Unidos. Portanto, a teologia precisa desempenhar 

seu papel por meio do teólogo, que fará a leitura desse mundo, denunciando as 

injustiças praticadas e levando o povo a uma reflexão quanto às disparidades. 

As respostas que os teólogos devem apresentar precisam ser relevantes e ter 

correspondência com a mensagem bíblica, assim como fez Martin Luther King 

em seus discursos e sermões.  

 Ao discorrer a respeito do papel essencial da filosofia na tarefa 

apologética da teologia, Grenz e Olson afirmam: 

[Paul Tillich] acreditava que a filosofia é indispensável à 

teologia, pois é ela que formula as questões às quais a teologia 

deve responder e é ela que dá quase toda (senão toda) a 

forma que essas perguntas devem assumir. 

Consequentemente Tillich tinha a mais alta consideração pela 

filosofia ao afirmar que nenhum teólogo deve ser levado a sério 

como teólogo, mesmo que seja um grande cristão e um grande 

estudioso, se sua obra mostrar que ele não leva a sério a 

filosofia.99 

  

                                                 
98 TILLICH, P. Teologia Sistemática. Trad. Getúlio Bertelli e Geraldo Korndörfer. São 
Leopoldo: Sinodal, 2005. p. 39. 
99 GRENZ, S. J.; OLSON, R. E. A teologia do século 20:  Deus e o mundo numa era de 

transição. Trad. Suzana Klassen. São Paulo: Cultura Cristã, 2003. p. 142. 
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Neste sentido, é possível afirmar que o líder dos direitos civis e humanos 

– Martin Luther King Jr. – foi realmente um grande filósofo, principalmente por 

considerar a filosofia, envolvendo-a em seus discursos teológicos. E assim, 

como teólogo-filósofo, ele nunca esteve distanciado das pessoas. A filosofia e a 

teologia são dois aspectos ou momentos distintos, porém inseparáveis e 

interdependentes.100  

 Tillich influenciou profundamente Martin Luther King enquanto estudante 

de teologia. Discorrendo sobre sua dissertação no curso em teologia, King 

registrou em sua autobiografia: 

Meu trabalho na Universidade de Boston progredia muito bem. 

Tanto o Dr. De Wolf quanto o Dr. Brightman ficaram 

impressionados. Completei meu trabalho de residência e iniciei 

o processo de escrever minha dissertação. Seu título era "Uma 

comparação da concepção de Deus no pensamento de Paul 

Tillich e Henry Nelson Wieman". O conceito de Deus foi 

escolhido em função do papel central que ocupava na religião e 

da necessidade sempre presente de interpretá-lo e esclarecê-

lo. Tillich e Wieman foram escolhidos porque representavam 

tipos diferentes de teologia e porque ambos tiveram uma 

influência crescente no pensamento teológico e filosófico.101 

 

 Percebe-se, então, que além da teologia, a filosofia também moldou o 

caráter e o pensamento do jovem teólogo Luther King, que inclusive declarou, 

ao terminar sua formação intelectual baseada numa filosofia social, que "um 

dos princípios dessa filosofia era a convicção de que a resistência era uma das 

armas mais potentes disponíveis aos povos oprimidos em sua busca por justiça 

social".102 Esta visão e compreensão filosófica levaram King a um 

entendimento maior do ser humano.  

 A teologia, com o auxílio da filosofia, desenvolveu um papel essencial na 

história da igreja e da humanidade em geral, pois, além de provocar um pensar 

                                                 
100 GRENZ, S. J.; OLSON, R. E. A teologia do século 20:  Deus e o mundo numa era de 

transição. Trad. Suzana Klassen. São Paulo: Cultura Cristã, 2003. p. 141. 
101 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 48. 
102 Ibid., p. 48.  
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teológico, mexeu com a mente das pessoas, levando-as a refletirem a respeito 

da desigualdade e da injustiça reinantes. Assim sendo, o período 

compreendido como de maior influência da teologia aconteceu no Terceiro 

Mundo. Entende-se por Teologia do Terceiro Mundo as teologias católicas e 

protestantes desenvolvidas por pessoas que não estiveram na defesa do 

diálogo teológico. No grande guarda-chuva da teologia do Terceiro Mundo, 

estão, também, as teologias desenvolvidas por pessoas que expressaram os 

sentimentos, gritos, dores e aspirações da minoria oprimida.  

Tais teologias encontram algumas de suas primeiras 

expressões no movimento dos Direitos Civis para os negros 

dos Estados Unidos e, particularmente, nos sermões e escritos 

de Martin Luther King Jr.  Enquanto os talentos de King como 

um pregador e líder, e sua coragem, seja frequentemente 

ressaltada, ele também deveria ser visto como um importante 

teólogo. Tendo recebido seu grau de doutor pela Universidade 

de Boston, ele estava familiarizado com os últimos 

desenvolvimentos da teologia protestante branca e, por vezes, 

fez uso delas. Mas sua própria teologia estava profundamente 

enraizada na tradição das igrejas negras, com sua ênfase no 

Êxodo e em sua radical esperança escatológica. Assim, nos 

escritos de King, muito do que posteriormente veio a ser 

conhecido como "teologia negra" pode ser encontrado.103 

 

2.6 FILOSOFIA DO DIREITO E SEU OBJETO  

 O ser humano é, por natureza, um filósofo ou um "amigo da sabedoria" e, 

por isso, ele se esforça em conhecer, não se contentando em aceitar 

passivamente as inúmeras informações recebidas pelos mais variados meios e 

formas. A filosofia, como disciplina, não está atrelada apenas a uma forma de 

estudo, "mas no entender dos filósofos, ela estuda tudo, porque todas as 

coisas, além de poderem ser examinadas a nível científico, podem sê-lo 

também a nível filosófico".104 Enquanto as ciências estudam esta ou aquela 

dimensão da realidade, "a filosofia tem por objeto de estudo, o todo, a 

                                                 
103 GONZÁLEZ, J. L. Uma História do pensamento cristão: Da Reforma Protestante ao 
século 20 – vol. 3. São Paulo: Cultura Cristã, 2004. p. 475. 
104 MONDIN, B. Introdução à Filosofia. Trad. J. Renard. São Paulo: Paulinas, 1980. p. 5. 
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totalidade, o universo tomado globalmente".105 Para realizar seu trabalho, a 

filosofia utilizará a razão pura e o raciocínio como método para alcançar a 

verdade, bem como denunciar os erros, dificuldades que são impostas ao 

pensar. Daí resulta a importância do papel do filósofo, que não pode temer as 

questões impostas, mas sim as respostas a serem dadas no caso concreto 

como ser pensante que é. A esse respeito, ponderou Reale: 

O homem passou a filosofar no momento em que se viu 

cercado pelo problema e pelo mistério, adquirindo consciência 

de sua dignidade pensante. Não é preciso, pois, sentir-se 

tranquilamente ancorado em algum sistema de Filosofia, nem 

ser capaz de dizer em que ano escreveu Kant cada um de seus 

estudos, para se possuir atitude filosófica: esta é própria de 

quem saiba captar e renovar os problemas universais sobre o 

cosmos e sobre a vida, procurando satisfazer as exigências 

atuais, significantes por novos e por velhos problemas situados 

em diversos ciclos histórico-culturais.106   

 

 O filósofo não deve se conformar com a injustiça praticada, ele precisa 

levantar sua voz como sinal de protesto e de não conformidade com o que de 

errado acontece. Aquele que concorda plenamente com o mundo não é um 

filósofo original; antes, pode ser um bom sistematizador ou narrador das 

situações dadas. O grande filósofo aponta para o que ainda não é, para o que 

não é dado, mas, como possibilidade, já se avista a partir do hoje.107 

 Tendo o direito em suas mãos, a filosofia do direito tem por obrigação 

indagar e requerer a aplicação correta da justiça, bem como o cumprimento do 

dever do Estado frente às indiferenças gritantes. A filosofia do direito não é 

uma disciplina estática, seu alvo é a crítica da prática, já que precisa avaliar e 

questionar como estão fazendo e aplicando as leis em casos concretos. Ela 

olha para o direito no intuito de retirar dele a maneira mais prática da aplicação 

correta daquilo que considera norma jurídica e, nesse sentido, não o faz de 

forma única, ou seja, olhando apenas para um ponto ou dado da história. 

Assim sendo, podemos dizer que a obrigação do jurista, que é filósofo, é 

                                                 
105 Ibid., p. 6. 
106 REALE, M. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 6. 
107 MASCARO, A. L. Filosofia do Direito. São Paulo: Nacional, 2016. p. 18. 
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ocupar-se interinamente da filosofia do direito não como um mero expectador, 

mas como um agente crítico, que promove reflexão e mudança a partir do 

pensamento. Para tanto, é preciso conhecer profundamente o direito e a 

filosofia, elementos vitais para o filósofo.   

Se a filosofia do direito acaba sendo produto do jurista filósofo, 

isso não se deve a um pretenso fato de que seu caráter jurídico 

fosse um pensar em separado. O separado é o objeto, mas o 

método de pensar é o geral, estabelecido na história da 

filosofia e em suas possibilidades. O jurista filósofo, ao fazer 

filosofia do direito, é filósofo.108  

 

 Diante do exposto, percebe-se que o objetivo principal da filosofia do 

direito é o estudo e a aplicação da justiça normativa. 

 No transcorrer da história, a filosofia do direito constituiu muitos objetos 

de estudos, tais como à ética, à moral e a religião. Nota-se, com isso, que a 

filosofia não tinha apenas um objeto de estudo, mas vários, e, devido à 

especificidade do direito, à mudança de foco e à necessidade social do 

capitalismo, algumas dessas áreas deixaram de ser objeto de atenção e de 

estudo da filosofia do direito. Mais precisamente, isto aconteceu na Idade 

Contemporânea, como registrou Mascaro: 

Na Idade Contemporânea, o direito se apresenta, socialmente, 

como uma instância específica e estruturalmente necessária na 

reprodução do capital. Ligado diretamente ao Estado, o direito 

é reduzido à sua manifestação técnico-normativa. Nasce daí 

sua separação da moral, da ética, da religião, dos costumes. O 

atendimento à lógica fria da circulação mercantil é a origem da 

tecnicidade jurídica.109 

 

  Na Idade Medieval, a filosofia estava atrelada à teologia, o que 

possibilitou uma reflexão mais acurada a respeito da escravidão e da justiça. 

Quanto à escravidão, ela era a "lógica estruturante da sociedade", que também 

era objeto da filosofia do direito.110 Neste caso, não é o direito que irá 
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109 Ibid., p. 31. 
110 Ibid., p. 28. 
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determinar o que é certo ou errado, e sim a força bruta, o engenho, assim 

como a exploração de escravos. 

 O filósofo do direito não pode ser uma pessoa alheia aos acontecimentos 

ao seu redor; sua função precípua, como filósofo do direito, além de auxiliar a 

revelar os pressupostos da injustiça aviltante, é extrair a verdade do direito da 

sociedade como objeto de estudo, para que, dentro da sua esfera de atuação, 

o direito exerça mudanças na forma de interagir. Por ter adquirido esta 

capacidade de pensar, o filósofo do direito tem por objetivo alargar os 

horizontes para que as injustiças praticadas sejam reveladas, para o 

nascimento da verdadeira justiça. 

Se a filosofia do direito acaba sendo produto do jurista filósofo, 

isso não se deve a um pretenso fato de que seu caráter jurídico 

fosse um pensar em separado. O separado é o objeto, mas o 

método de pensar é o geral, estabelecido na história da 

filosofia e em suas possibilidades. O jurista filósofo, ao fazer 

filosofia do direito, é filósofo.111  

  

Além da religião como objeto da filosofia, a justiça também se tornou 

filosofia do direito, não porque juristas desenvolveram conceitos concretos, 

mas porque a filosofia ajudou a enfrentar e a combater os dilemas do 

pensamento injusto da realidade existente. Como se pode perceber, a filosofia 

não está restrita a certos períodos da história e, assim, ela pode dialogar 

sistematicamente com as diversas áreas da filosofia em qualquer tempo, pois 

seu campo de alcance é o mundo. Por esta razão, a filosofia do direito pode se 

ocupar também com a religião. 
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3 MARTIN LUTHER KING JR. E OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA 

TEOLOGIA NEGRA 

 

 3.1 MENSAGEM DE LIBERTAÇÃO 

 Um dos elementos constitutivos da Teologia Negra, pregado por Luther 

King, é a libertação dos cativos. É impossível entender a teologia de Luther 

King sem considerar a história e a experiência religiosa negra. Estes dois 

elementos são fatores preponderantes para alguém entender a essência desta 

teologia aplicada nos sermões e discursos de King. Aliado a estes elementos, 

também a fé da Igreja Negra era suporte desta teologia.  

A declaração de James Cone a respeito da teologia de Martin Luther 

King Jr., soa como uma defesa favorável de que não resta dúvida de que 

Luther King foi um teólogo que fez a diferença no seu tempo, pregando, 

ensinando e vivendo a teologia como um estilo de vida. Foi um teólogo criativo 

na forma de aplicar sua teologia às necessidades do povo. Teologia, para 

Luther King, não se restringe à sua aplicação ao texto estudado, mas também 

na vida diária do povo.  

King foi um teólogo da ação, um teólogo engajado, buscando 

ativamente transformar as estruturas de opressão. Seu 

pensamento emergiu de seus esforços para estabelecer uma 

sociedade justa. Portanto, é possível analisar seu pensamento 

apenas em conexão com eventos como o boicote ao ônibus de 

Montgomery em 1955-56, sua derrota em Albany (1961), as 

manifestações de Birmingham (1963), os direitos de voto em 

março (1965), seu encontro com o racismo em Chicago (1966), 

seu diálogo com os defensores do poder negro durante e após 

a Marcha de Meredith Mississippi (1966), sua preparação para 

a Marcha do Povo em Washington (1967), sua posição contra a 

Guerra do Vietnã (1967-68) e sua última marcha com 

trabalhadores do lixo em Memphis (1968). Em cada uma 

dessas crises, King refinou sua teologia de acordo com as 

necessidades das pessoas com quem e para quem ele estava 

lutando. Sua teologia não era estática, mas sim dinâmica, 
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emergindo constantemente das circunstâncias históricas em 

que ele estava envolvido.112  

 

 Nas lutas travadas por King, fica claro que a teologia por ele pregada 

enfatizava o amor, a justiça e a esperança do povo negro, tendo Jesus Cristo 

como sua âncora. Suas mensagens, nos púlpitos das igrejas ou até mesmo ao 

ar livre, não eram mensagens de um celeste porvir; pelo contrário, tinham um 

cunho teológico de libertação para aquele momento. Embora a ideia de 

libertação já estivesse presente nas pregações e escritos de Martin Luther King 

Jr., foi a partir dos anos 1960 e com os livros escritos por James Cone, 

principalmente Teologia Negra da Libertação, que o tema toma nova proporção 

e clareza de entendimento.  

Tanto as ideias de Luther King quanto as de James Cone têm, como 

fundamento e ponto de partida, a Bíblia. Dos 66 livros que esta contém e que 

foram usados por King e Cone, o que mais está ligado ao conteúdo da teologia 

negra é o livro do profeta Isaías (61:1-3) registrado no Antigo Testamento. Nos 

três versos iniciais, Isaías declara o objetivo da sua mensagem: 

O Espírito do SENHOR Deus está sobre mim, porque o 

SENHOR me ungiu para pregar boas-novas aos quebrantados, 

enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar 

libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados; a 

apregoar o ano aceitável do SENHOR e o dia da vingança do 

nosso Deus; a consolar todos os que choram e a pôr sobre os 

que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo 

de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de 

espírito angustiado; a fim de que se chamem carvalhos de 

justiça, plantados pelo SENHOR para a sua glória.113 

 

 A mensagem de Luther King, no contexto de opressão e segregação, 

tinha por objetivo libertar os cativos, bem como aqueles que os mantinham 

cativos, sendo, portanto, uma mensagem libertadora de dupla ação. Pode-se 

                                                 
112 CONE, J. H. Black Theology and Black Power. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1997. p. 1. 
(tradução nossa) 
113 BÍBLIA Sagrada, A.. Trad. João Ferreira de Almeida. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 
1999. p. 991. 
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afirmar que Martin Luther King foi o pregador mais importante do evangelho 

social do século XX, afirmação esta corroborada por Wilmore e Cone: 

Se a teologia é um esforço disciplinado para interpretar o 

significado do evangelho para o tempo presente, e se o 

evangelho de Deus é a libertação dos pobres da escravidão, 

então eu diria que ninguém articulou a Mensagem cristã de 

liberdade de forma mais eficaz, profética e criativa na América 

do que Martin Luther King Jr.114  

 

 De fato, Luther King deu a vida em defesa dos pobres, dos 

marginalizados e desprezados pela sociedade americana. Lutou para que as 

pessoas fossem libertadas do cativeiro do racismo, da incompreensão, da 

injustiça e da falta de amor. Don L. Davis, em Black and Human, afirma que: 

 

Mesmo a leitura e interpretação mais superficial dos artigos, 

livros, sermões, discursos e entrevistas de King revelam uma 

dimensão profundamente teológica em seu pensamento sobre 

a liberdade humana. Em vez de separar a teologia de sua 

experiência na Igreja Negra de sua defesa pública dos direitos 

humanos iguais, King manteve sua teologia no centro do palco 

em seu trabalho de justiça social. King baseou sua 

compreensão da justiça da luta contra o racismo, o militarismo 

e a pobreza em sua fé no Deus pessoal das escrituras cristãs, 

uma divindade cujo mandato era claro em relação ao nosso 

sacrifício em favor dos pobres e necessitados: O cristão deve 

sempre ser desafiado por qualquer protesto contra o 

tratamento injusto dos pobres, pois o próprio cristianismo é um 

protesto, em nenhum lugar mais eloquente que nas palavras de 

Jesus.115 

 

 Davis, além do já mencionado profeta Isaías, cita o Evangelho de Lucas 

(4.18-19), ou melhor, as palavras de Jesus quando adentrou na sinagoga 

afirmando se cumprir na sua vida as palavras do profeta Isaías.  

                                                 
114 WILMORE, G. S.; CONE, J. C. Teologia Negra. Trad. Euclides Carneiro da Silva. São 
Paulo: Paulinas, 1986. 
115 DAVIS, D. L. Black and Human: Rediscovering King as a Resource for Black Theology and 
Ethics. Wichit, KS: TUMI, 2000. p. 124. (tradução nossa) 
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Como teólogo, a mensagem de libertação de Luther King objetivava 

desmistificar a ideia de cidadania de segunda classe imputada aos negros pela 

massa branca dominante. O objetivo de King era trabalhar a baixa estima dos 

negros com a perda da cidadania, a propósito de recuperar a "relação de 

pertencer a uma comunidade que se identifica pelos direitos fundamentais e 

formadores do conteúdo jurídico da existência humana".116 Tratados como 

objetos, bens ou propriedades, os escravos residentes nos Estados Unidos não 

tinham direito e não podiam reclamar dos maus tratos, pois não eram 

considerados cidadãos.  

 A questão da cidadania de segunda classe surge com a criação da Lei 

Jim Crow e a ideia de “separados mais iguais”. Esta lei era inconstitucional, já 

que  restringia direitos da minoria e impunha o tratamento da desigualdade. 

Nas palavras de Luther King, quando uma lei não alcança sua finalidade, ela se 

torna uma represa perigosa de estruturas que bloqueiam o fluxo do progresso 

social.117 Mesmo reconhecendo a inconstitucionalidade da lei, nada foi feito, 

num primeiro momento, pela Suprema Corte Americana, o que possibilitou o 

aumento do ódio em relação aos negros. Negar cidadania aos afro-americanos 

foi considerado essencial à formação da União Americana deste o principio.118  

 Essas leis injustas mantiveram, por muito tempo, o negro aprisionado no 

próprio mundo, sendo refém da própria consciência. Por esta razão, a 

libertação da consciência negativa era necessária para a plena revitalização do 

negro. A respeito desta necessidade de tomada de consciência ponderou 

Martin Luther King: 

Enquanto a mente for escravizada, o corpo nunca poderá ser 

livre. A liberdade psicológica, e o firme senso de autoestima, 

são as armas mais poderosas contra a longa noite da 

escravidão física. Nenhuma Proclamação da Emancipação 

Lincolniana ou o projeto de lei dos direitos civis de Kennedy ou 

Johnson podem trazer totalmente esse tipo de liberdade. O 

                                                 
116 SMANIO, G. P. O Direito na fronteira das políticas. São Paulo: Letras e Gráfica, 2015. p. 
1.  
117 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 236. 
118 ALEXANDER, M. A Nova Segregação: Racismo e encarceramento em massa. Trad. Pedro 
Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2018. Arquivo Kindle. 
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negro só será verdadeiramente livre quando se aproximar das 

profundezas interiores do seu próprio ser e assinar com a 

caneta e a tinta da individualidade a assertiva da sua própria 

proclamação de emancipação. Com um espírito esforçando-se 

para a verdadeira autoestima, o negro deve ousadamente 

lançar as algemas da auto-abnegação e dizer a si mesmo e ao 

mundo: "Eu sou alguém". Eu sou uma pessoa. Eu sou um 

homem com dignidade e honra.119 

  

O senso de inferioridade, incrustado na mente do negro, deveria ser 

cirurgicamente removido para que pudesse erguer a cabeça e ser reconhecido 

como pessoa e não como coisa. 

 Apesar da existência de leis favoráveis à cidadania, como a Décima 

Terceira Emenda, que aboliu a escravidão e afirma em seu bojo que "não 

haverá, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, 

escravidão ou servidão involuntária, salvo como punição de crime pelo qual o 

réu tenha sido convenientemente condenado", pode-se observar que o texto 

constitucional "proíbe" a escravidão, mas, ao mesmo tempo, impõe condição 

com o uso da preposição "salvo", o que foi interpretada de forma diferente 

pelos Estados, com cláusulas contidas em suas constituições internas. Por 

outro lado, a Lei dos Direitos Civis, de 1866, concedeu cidadania integral aos 

afro-americanos; e, a Décima Quarta Emenda  afirma a existência dos direitos 

do povo americano independentemente de raça ou cor: 

Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados 

Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãs dos Estados 

Unidos e do Estado em que residem. Nenhum Estado fará ou 

executará qualquer lei restringindo os privilégios ou imunidades 

dos cidadãos dos Estados Unidos; nem privará qualquer 

pessoa da vida, liberdade ou propriedade sem processo legal 

regular; nem negará a qualquer pessoa dentro em sua 

jurisdição a igual proteção das leis.120    

                                                 
119 KING, M. L. Where Do We Go from Here: Chaos or community? Massachustts: Beacon 
Press, 1968. p. 44. (tradução nossa) 
120 CONSTITUIÇÃO dos Estados Unidos, A. 1787. Portal Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, [s.d.]. Disponível em: 
<http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/ConstituicaoEUARecDidaPESSOALJN
ETO.pdf>. Acesso em: 09 fev.2018. 

http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/ConstituicaoEUARecDidaPESSOALJNETO.pdf
http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/ConstituicaoEUARecDidaPESSOALJNETO.pdf
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 Essa emenda, que proibiu os estados de negarem aos cidadãos os 

procedimentos devidos à “igualdade perante a lei”, não foi cumprida, criando, 

alguns deles, suas próprias leis.121 Estas leis, injustas e inconstitucionais, 

degradavam os negros, e não tinham raiz na lei natural e eterna, ou seja, eram 

moralmente injustas. Um dos argumentos de Martin Luther King em relação a 

estas leis refere-se ao impedimento do funcionamento da verdadeira 

democracia. Para Lêda B. Rodrigues:  

A democracia americana não funcionava, ao longo dos tempos 

assim tão impecavelmente como eles tinham por certo. 

Existiam iniquidades graves em matéria de discriminação 

racial, social, econômica e política, as quais era preciso 

sanar.122  

 

 Sanar a matéria da discriminação racial significava pôr um fim no sistema 

segregacional, pois, com seu estatuto injusto, aumentava cada vez mais a 

indiferença entre os povos. A segregação não é apenas incorreta do ponto de 

vista político, econômico e social, mas é também moralmente errônea e 

pecaminosa.123 

 A igreja branca, na opinião dos defensores da Teologia Negra, foi 

extremamente indiferente às injustiças praticadas contra o negro. Tais igrejas 

deveriam, por meio de seus pastores e lideranças, fazer algo para impedir o 

avanço da injustiça, mas nada fizeram e, por essa razão, houve uma demanda  

considerável de jovens negros, deixando as igrejas por não mais confiarem 

nelas e na mensagem de libertação que os pastores pregavam. Eles 

acreditavam que as igrejas brancas não estavam pregando e vivendo o 

verdadeiro evangelho de libertação e proclamação, anunciado e vivido por 

Jesus Cristo, pois, já que Cristo veio para "libertar os cativos e oprimidos", por 

que a opressão e a indiferença continuavam? Martin Luther King acreditava 

                                                 
121 ALEXANDER, M. A Nova Segregação: Racismo e encarceramento em massa. Trad. Pedro 
Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2018. Arquivo Kindle. 
122 RODRIGUES, L. B. Direito e Politica: Os direitos humanos no Brasil e nos Estados Unidos. 
Porto Alegre: Editora Civilização Brasileira, 1977. p. 128. 
123 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 233. 
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que pessoas oprimidas não podiam permanecer nessa condição para sempre  

e, assim, sua teologia tinha caráter libertador. 

 Além de se esforçar para libertar os negros da opressão e tirania a eles 

imputadas, Luther King, com suas mensagens, tinha o objetivo de tentar libertar 

os negros do senso de inferioridade em relação aos brancos, o que os 

afastavam cada vez mais para os guetos. Este senso de superioridade 

praticado pela classe dominante branca era, na verdade, racismo, existente na 

América e que deveria ser combatido a qualquer custo. 

 Após discursar a respeito da campanha em favor dos pobres, de afirmar 

que a pobreza era um mal que assolava o país e de conclamar as autoridades 

a se envolverem na luta contra a pobreza, Martin Luther King Jr. afirmou: 

Se esse poder se recusar a reconhecer seu débito para com os 

pobres, deixará de garantir vida, liberdade e a busca da 

felicidade a seus cidadãos (...) e se a sociedade fracassar, 

temo que muito em breve venhamos a ouvir que o racismo é 

uma doença fatal.124  

 

  O racismo, no entender de Luther King, impedia que as pessoas, e até 

mesmo os governos, deixassem de olhar para o próximo como seu 

semelhante. Isto aconteceu e tem acontecido. Para Luther King, "o povo 

americano estava infectado pelo racismo".125 

 O racismo é resultante do que se pode chamar de mito da superioridade 

racial; a tentativa de justificá-lo remonta aos tempos bíblicos. O primeiro livro 

da Bíblia, chamado Gênesis, no capítulo 9, verso 35, há uma tentativa de 

provar que os negros descenderam dos cananitas126, o que não é verdade. 

Com o advento do cientificismo no século XIX, as explicações tomaram outros 

rumos, como advertem Burns, Azevedo e Caminati:    

Então, para colocar panos quentes no assunto, surgiu uma 

teoria biológica segundo a qual os mulatos e os negros eram 

menos capacitados e menos "homens"! Essa teoria foi 

                                                 
124 KING, M. L.  Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 43. 
125 Ibid., p. 43. 
126 Habitantes da Terra de Canaã, parte da Síria, comerciantes e mercadores. 
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grandemente aceita, e a Europa forneceu a sua própria base 

"científica" para provar a sua superioridade, edificando-a sobre 

os seguintes fundamentos: a descoberta da pólvora (que na 

verdade foi inventada pelos chineses); a invenção da 

navegação (não inventada pelos europeus) e o desejo de 

riquezas (que é um desejo universal inerente a todo homem).127 

  

Para Norberto Bobbio, o racismo possui várias formas ou tipos, tais 

como racismo forte e fraco, que se traduz pelo peso ou importância das raças 

em um contexto; o racismo meramente teórico (de simples ideologia) e o 

racismo que se traduz em política de governo ou em comportamentos 

coletivos. “Pode-se dizer que o Racismo é um fenômeno tão antigo quanto a 

política, na medida em que, em nome da identidade étnica, é capaz de 

fortalecer o grupo social contra um inimigo verdadeiro ou suposto”128. Na 

definição deste autor, é possível perceber os elementos apresentados, como 

segue:  

Com o termo racismo se entende não a descrição da 

diversidade das raças ou dos grupos étnicos humanos, 

realizada pela antropologia física ou pela biologia, mas a 

referência do comportamento do indivíduo à raça a que 

pertence e, principalmente, o uso político de alguns resultados 

aparentemente científicos, para levar à crença da superioridade 

de uma raça sobre as demais. Esse uso visa a justificar e 

consentir atitudes de discriminação e perseguição contra as 

raças que se consideram inferiores.129  

 

 Bobbio, Azevedo e Carminati afirmam que o racismo tomou forma na 

Idade Contemporânea, logo após a Primeira Guerra Mundial, como resultado 

da fusão de três pensamentos dominantes, "o estudo científico das raças, o 

nacionalismo e uma atitude mística e irracional em política".130 No século XVIII, 

                                                 
127 BURNS, B.; AZEVEDO, D. de; CARMINATI; P.B. F. de. Costumes e Cultura: Uma 
introdução à antropologia missionária. São Paulo: Vida Nova, 1996. p. 33. 
128 BOBBIO, N.; MATEUCCI, N.; PASQUINO, G.  Dicionário de Política. Trad. Carmem C. 
Varriale. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. p. 1059. 
129 Ibid., p. 1059. 
130 Ibid., p. 1060. 
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com o avanço do Iluminismo, a classificação em relação às raças tornou-se 

mais forte, devido aos estudos realizados usando o crânio ou o rosto como 

medida. A partir desse momento e com a definição apresentada pela 

psicologia, a raça branca foi classificada em primeiro lugar em grau de 

inteligência, a amarela no meio e a raça negra em último. 

  Para os defensores da ideia da superioridade das raças, os negros ainda 

são inferiores e, por isso, pode-se dizer que o racismo ainda se manifesta por 

trás do véu, de frases maldosas e, até mesmo, por meio de atitudes e de 

desprezo. Não se trata apenas de uma definição do termo; o racismo está vivo. 

 Críticos e estudiosos têm tentado apresentar as causas ou razões do 

racismo, enquanto outros querem negá-lo, afirmando a existência pacífica entre 

negros e brancos. A Teoria Crítica da Raça (Critical Race Theory – CRT), 

formada por intelectuais acadêmicos, cujos idealizadores mais conhecidos são 

Derick Bell e Alan Freeman, tem o objetivo de analisar o racismo e os sistemas 

discriminatórios a ele vinculados. Refere-se a uma disciplina acadêmica 

apoiada na ideia de que a sociedade está dividida pela linha racial entre 

brancos, os opressores, e negros, as vítimas. A teoria, que foi elaborada a 

partir da observação do ritmo lento das reformas raciais, deu origem a outras, 

sendo os mais importantes denominados de Critical Legal Studies, que surgiu 

por volta dos anos 1970, influenciada pelo ativismo político dos anos 1960. 

 Percebe-se que essa teoria resgata o verdadeiro sentido do direito e sua 

aplicabilidade, desfazendo e minando pensamentos e ideias erradas de justiça, 

que privilegiavam certos grupos. Neste sentido, pode-se afirmar que os Critical 

Legal Studies imprimiram uma nova visão, demonstrando que direito e política 

caminham juntos, isto é, tomam como base o entendimento de que o ser 

humano é resultante do produto que envolve classe, gênero e raça. 

 Ao participar do programa Justificando, Adilson José Moreira definiu o 

racismo como uma "estratégia utilizada pelo grupo dominante para atingir dois 

objetivos básicos: manter o status privilegiado dos membros desse grupo e 

manter os grupos minoritários numa situação subalterna". Ele entende que o 

racismo tem um aspecto denominado material, cujo objetivo é manter o acesso 
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ao grupo de certos membros. Além disso, ele ainda admite a ideia de que o 

racismo pode ser ideológico, de caráter dinâmico podendo se manifestar de 

diferentes formas em diferentes lugares e época.131 

 O racismo, além de desprezar e despertar o ódio cria um senso de 

superioridade que levar a raça dominadora afirmar que não tem nada a 

aprender com outras pessoas. Era isto que Luther King combatia nas suas 

mensagens, ou seja, demover tais pessoas deste falso senso de superioridade 

e convencer os afro-americanos que eles não deveriam se sentir inferiores aos 

brancos. Objetivando alcançar este propósito, Luther King escreve uma carta, 

da cadeia de Birmingham, em resposta aos pastores brancos que lhe pediram 

que colocasse um fim às manifestações. Após repassar o que sofreu, viu e 

ouviu a respeito da segregação e do racismo das pessoas brancas, tratando os 

negros com desprezo e chamando-os de "crioulos", bem como a elaboração e 

aplicação de leis injustas, ele indaga aos pastores: 

Como se determina se uma lei é justa ou injusta? Uma lei 

justa é um código elaborado pelo homem que se enquadra 

na lei moral ou na lei divina. Uma lei injusta é um código que 

não se harmoniza com a lei moral. Para usarmos os termos de 

São Thomas de Aquino: Uma lei injusta é uma lei humana que 

não tem raízes na lei natural e eterna. Toda lei que eleva a 

personalidade humana é justa. Toda lei que a degrada é 

injusta.132 

 

 Observa-se que algumas leis, na época da segregação, foram elaboradas 

com intuito de beneficiar a maioria branca que exigia uma separação total entre 

as duas raças. Injusta e com objetivos espúrios, essas leis não poderiam 

prevalecer, já que distorciam o direito e a justiça como ponderou Luther King: 

Os estatutos da segregação são todos injustos porque a 

segregação distorce a alma e prejudica a personalidade. Ela dá 

àquele que segrega um falso sentimento de superioridade e ao 

que é segregado um falso sentimento de inferioridade. A 

                                                 
131 MOREIRA, A. J. Direito Antidiscriminatório. Entrevista. Produção e direção: Portal 
Justificando. São Paulo: Justificando, 2016. On-line. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=TkgAEQtClRU&t=351s>. Acesso em: 17 jun. 2017. 
132 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 233. 
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segregação é um rebaixamento da pessoa à condição de 

coisas. Logo, a segregação não é apenas incorreta do ponto de 

vista político, econômico e sociológico, mas também é 

moralmente errônea e pecaminosa.133  

 

 Para Martin Luther King, era possível vencer o racismo que humilhava os 

negros, mas, ao mesmo tempo em que acreditava nesta possibilidade, seu 

coração enchia de tristeza ao saber que as crianças brancas recebiam uma 

educação na qual aprendiam a considerar os negros como seres insignificantes 

na sociedade americana.134 King não nutria sentimentos de raiva para com os 

brancos; pelo contrário, ele amava e respeitava a todos e, ao usar o termo 

"branco", o fazia apenas para descrever o adversário do negro.  

Eu não incluo toda a população branca nela. Há milhões de 

homens e mulheres brancos cuja moral está acima dos 

preconceitos antigos; eles gostariam de compartilhar o poder 

conosco e aceitar à custa dos privilégios tradicionais (...). E eu 

direi mais: na verdade, esses alvos são aliados que podem 

fortalecer nossa luta. 135 

 

 Mesmo sendo uma luta difícil por considerar que as pessoas já estavam 

com suas mentes cauterizadas em relação à discriminação e à segregação, 

Martin Luther King tinha plena certeza de que seria possível vencer apesar de 

todas as dificuldades enfrentadas. Na campanha em Birmingham, por exemplo, 

ficou demonstrado que a vitória seria possível pela união das raças, conforme 

declarou: 

“Levantei-me esta manhã com a mente ancorada na liberdade” 

é uma frase que não precisa de música para enfatizar seu 

significado. Entoamos os cânticos de liberdade pelo mesmo 

motivo que os escravos os cantavam, porque nós também 

estamos submetidos à servidão e esses cânticos reforçam 

nossa determinação de que “nós vamos vencer, negros e 

brancos juntos, nós vamos vencer um dia”. Essas canções nos 

                                                 
133 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 233. 
134 RAMOS, R.S. El pensamiento social y teológico de Martin Luther King. Revista Cubana de 
Pensamiento Sociotelógico, Habana, n. 8, 1997. Disponível em: 
<http://revista.ecaminos.org/articles/article/el-pensamiento-social-y-teologico-de-martin-luther/>. 
Acesso em: 02 ago. 2018. 
135 KING, loc. cit. 
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uniam, nos davam coragem, ajudavam-nos a marchar juntos. 

Podíamos enfrentar as forças de qualquer Gestapo. Tínhamos 

uma companhia cósmica, pois cantávamos “Venha a mim, 

Senhor, venha a mim”.136  

 
 Luther King desejava a união das raças, não para um confronto armado, 

mas para lutar pela dignidade, pelo respeito e pelos direitos das pessoas que 

passavam despercebidos. Os cânticos de liberdade eram uma forma de 

transmitir uma mensagem de esperança, de que, mesmo que levasse muito 

tempo, eles iriam vencer com base no amor.  Du Bois afirma que "a liberdade 

para o negro era algo tangível e não um mero sonho de suas canções",137 pois 

estava presente na pregação e no frenesi que acontecia na igreja como 

declarou:  

A música da religião dos negros contém uma lamuriosa 

melodia rítmica, com suas tocantes cadências menores, à qual, 

apesar da caricatura e decomposição, ainda permanece como 

a mais original e bela expressão de nostalgia da vida humana, 

jamais criada em solo americano. Originada na floresta 

africana, onde sua contraparte ainda hoje pode ser ouvida, foi 

adaptada, alterada e intensificada pela trágica vida do escravo, 

até, sob a opressão da lei e da chibata, tornar-se uma 

verdadeira expressão do sofrimento, desespero e esperança 

de um povo.138 

 

 Embora as músicas entoadas pelos negros fossem em alguns momentos 

alegres e em outros tristes, eles sabiam o que na verdade elas significavam, 

pois ousaram cantá-las expressando seus desejos e sentimentos que só eles 

entendiam o significado. 

Oh liberdade, oh liberdade, o liberdade cobre-me 

Antes que me façam escravo 

Vou jazer em minha cova, 

E ir para a casa do meu Senhor 

                                                 
136 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 165. 
137 DU BOIS, W. E. B. D. As Alma do Povo Negro. Trad. Heloísa Toller Gomes. Atlanta: [s.n.], 
1903. p. 198. 
138 Ibid., p. 198. 
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E ser livre!139  

 

 A morte era, para os negros escravizados, um meio de liberdade que um 

dia seria alcançada. A canção dos negros escravizados comunicava sua dor, 

sentimento, tristeza e um misto de esperança em relação ao futuro. Para 

muitos, as canções eram bonitas, mas para quem entendia o seu significado e 

decodificava a mensagem transmitida, como Du Bois, a "canção dos negros 

eram canções de sofrimento porque tinham corações cansados".140  

 

3.2 MENSAGEM DE TRANSFORMAÇÃO 

 Outro elemento constitutivo da teologia negra, enfatizado pelos líderes 

negros e principalmente por Luther King, era a mensagem de transformação, 

cujo ponto de partida e inspiração é o texto bíblico do livro do profeta Isaías, 

61, ou Lucas, 4. O primeiro, embora não se refira a qualquer tipo de 

mensagem, refere-se à mensagem libertadora, aquela que fala aos corações 

sofridos  e às almas desprezadas pela força da segregação, que o povo na 

época de King necessitava ouvir. Apesar da existência de pastores, negros e 

brancos, ocupando os púlpitos das diversas denominações entre as teologias, 

Martin Luther King não queria ser apenas mais um, mas aquele que, 

fundamentado na vocação pastoral e no preparo intelectual pudesse fazer a 

diferença neste contexto segregacionista. 

 Oriundo de um lar cristão, Luther King teve forte influência dos pais, 

enxergando-os como exemplo a ser seguido. Ao declarar seu anseio interior 

para servir à sociedade de um modo geral, afirmou: 

Devido à influência dos meus pais, acho que sempre tive um 
profundo anseio de servir à humanidade, mas ele não traduziu 
inicialmente num interesse pelo ingresso no sacerdócio. Eu 
pensava que poderia fazer isso melhor como médico ou 
advogado. Um de meus amigos mais próximos em More 
House, Walter McCall, tinha clareza sobre sua intenção de 

                                                 
139 DU BOIS, W. E. B. D. As Alma do Povo Negro. Trad. Heloísa Toller Gomes. Atlanta: [s.n.], 
1903. p. 206. 
140 Ibid., p. 244. 
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abraçar o sacerdócio, mas eu demorei para me decidir. Exerci 
por seis meses a função de assistente de meu pai.141  

 

 A decisão de King não foi, a princípio, no sentido de servir como 

sacerdote, mas já deixava transparecer algo que o incomodava e que, no 

devido tempo, ele abraçaria a carreira ministerial.  

Eu tinha visto que a maioria dos pastores era iletrada, não fora 
educada em seminários, e isso me fez pensar. Eu tinha sido 
criado na igreja e conhecia religião, mas imaginava se ela 
podia servir como veículo para o pensamento moderno, se a 
religião podia ser intelectualmente respeitável assim como 
emocionalmente gratificante.142  

 

 As dúvidas de Luther King fizeram com que ele refletisse sobre entrar ou 

não para o ministério, mas, tendo em vista a baixa formação da maioria dos 

pastores quando comparada à sua própria educação, percebeu que poderia, 

então, fazer a diferença, especialmente quando conheceu dois pastores 

consideravelmente instruídos e afirmou: 

Esse conflito prosseguiu até eu participar de um concurso 

sobre a Bíblia em que vim a perceber que por trás das lendas e 

mitos do Livro Sagrado havia muitas verdades profundas e 

inescapáveis. Dois homens – o Dr. Mays, reitor do Morehouse 

College, e o dr. George Kelsey, professor de filosofia e religião 

– fizeram-me parar para pensar. Ambos eram pastores, ambos 

profundamente religiosos, mas também homens altamente 

instruídos, conhecedores das tendências do pensamento 

moderno. Eu podia ver na vida deles o ideal do que desejava 

que fosse um pastor. 143 

 

 A vida de Luther King, portanto, foi moldada e transformada pelo exemplo 

de intelectuais e visionários, comprometidos com o verdadeiro ensino. Foram 

essas pessoas, incluindo seus pais, que contribuíram para a tomada de 

                                                 
141 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 28. 
142 Ibid., p. 29.  
143 Ibid., p. 29.  
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decisão em sua vida: "havia um senso de responsabilidade do qual eu não 

podia fugir".144 

 Conforme já dito, a mensagem de transformação anunciada por King tem 

por fundamento os textos da Bíblia Isaías 61.1-2 e Lucas 4.15.21. A Teologia 

Negra também extrai o conteúdo e o viés de transformação de sua mensagem 

dos mesmos textos. Os dois textos são idênticos em apenas alguns versos.  

1 O Espírito do SENHOR Deus está sobre mim, porque o 

SENHOR me ungiu para pregar boas-novas aos quebrantados, 

enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar 

libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados; 2 A 

apregoar o ano aceitável do SENHOR e o dia da vingança do 

nosso Deus; a consolar todos os que choram, (...).145  

  

Este texto trata, em essência, do caráter do povo de Deus quando 

experimenta o livramento que o braço do Senhor lhes proporciona.146 Por sua 

vez, contento a mesma semelhança em alguns versos, o evangelista Lucas 

registra o seguinte relato a respeito de Jesus: 

15 E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. 16 

Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, na 

sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler.17 

Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, 

achou o lugar onde estava escrito: 18 O Espírito do Senhor 

está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres; 

enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração 

da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, 19 e 

apregoar o ano aceitável do Senhor. 20 Tendo fechado o livro, 

devolveu-o ao assistente e sentou-se; e todos na sinagoga 

tinham os olhos fitos nele. 21 Então, passou Jesus a dizer-lhes: 

Hoje, se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir.147 

 

                                                 
144 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 29. 
145 BÍBLIA Sagrada, A. Trad. João Ferreira de Almeida. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 
1999. p. 991. 
146 OSWALT, J. Comentário do Antigo Testamento: Isaías, vol. 2. Trad. Walter G. Martins. 
São Paulo: Cultura Cristã, 2011. p. 678. 
147 BÍBLIA…,  op. cit., p. 1338. 
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 A partir da combinação dos dois textos, a Teologia Negra extrai o 

conteúdo de sua mensagem, também com o viés de transformação. Ao 

enfatizar a mensagem de transformação, a Teologia Negra demonstra que seu 

foco não é apenas a Teologia da Libertação, mas também na transformação da 

pessoa como um todo. A intenção é procurar demonstrar a vontade de Deus 

pela libertação dos oprimidos e cativos de forma definitiva e permanente. O 

sistema de opressão dos Estados Unidos precisava ser transformado e o meio 

pelo qual poderia acontecer, para Luther King, era a pregação teológica. Ao 

discorrer a respeito da pregação Wilmore e Cone afirmaram: 

É importante lembrar que a pregação da palavra apresenta 

uma situação de crise. O fato de ouvir a Boa Nova da liberdade 

através da pregação da Palavra sempre convida o ouvinte a 

tomar um dos dois lados: ou ir para o lado dos antigos 

dominadores, ou para o lado do novo.148  

 

 O desejo de Deus é de transformação, mudar vidas, mudar mentes, 

mudar leis, mudar ordens sociais e mudar corações em um mundo diferente. 

Este princípio de transformação está no coração da teologia profética da Igreja 

Negra. Parafraseando o texto bíblico de Lucas 4:15-18, no qual Jesus afirma 

ter cumprido na sua vida o texto paralelo de Isaías, Hopkins registra que Martin 

Luther King, tendo plena convicção de que nascera para libertar seu povo da 

escravidão, afirma:  

Jesus disse que o espírito do Senhor está sobre mim, porque 

ele me ungiu para curar os de coração partido, para pregar o 

evangelho aos pobres, para trazer libertação àqueles que estão 

em cativeiro e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E 

devo confessar que o espírito do Senhor está sobre mim.149  

 

 Após os momentos de crise e de dúvidas que envolveram a mente e o 

coração de Martin Luther King, agora ele tem plena convicção da sua vocação, 

ou seja, do chamado para ser pastor e da certeza do foco ministerial, a saber, 

                                                 
148 WILMORE, G. S.; CONE, J. C. Teologia Negra. Trad. Euclides Carneiro da Silva. São 
Paulo: Paulinas, 1986, pp. 139-140. 
149 HOPKINS, D. N. Heart And Head: Black Theology, Past, Present and future. New York: 
Palgrave, 2002. p. 78. (tradução nossa) 
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trabalhar com os negros, pobres e desprezados da sociedade americana. 

Nesse sentido, sua mensagem de transformação tem propósitos mais 

profundos, primeiro pelo significado da teologia negra em si, e segundo, pelo 

compromisso da pregação em mudar vidas. Para Hopkins, "a prática espiritual 

teológica negra fundamentalmente significa transformação de estruturas 

perversas e sistemas destrutivos que sustentam os pescoços de negros pobres 

nos Estados Unidos".150  

Destruir o sistema e a estrutura não seria uma tarefa fácil para Luther 

King e ele sabia disso. Outros líderes ou movimentos, como os Panteras 

Negras151, tentaram lutar pelos direitos do povo e em pouco tempo 

fracassaram. É provável que tenha faltado o preparo ou o discernimento 

necessário para enfrentar tais estruturas que estavam bem fundamentadas 

com seus objetivos claros e específicos. Para Hopikns, Luther King tinha pleno 

conhecimento do que iria enfrentar e se preparou para isto, o que pode ser 

concluído pela declaração abaixo, quando estava no último ano do curso de 

teologia: 

Os despossuídos desta nação – os pobres, brancos e negros – 

vivem cruelmente numa sociedade injusta. Eles devem 

organizar uma revolução contra essa injustiça, não contra as 

vidas das pessoas que são seus concidadãos, mas contra as 

estruturas através das quais a sociedade se recusa a tomar 

meios que têm sido chamados, e que estão à mão, para 

levantar a carga de pobreza.152  

 

                                                 
150 HOPKINS, D. N. Heart And Head: Black Theology, Past, Present and future. New York: 
Palgrave, 2002. p. 58. (tradução nossa) 
151Movimento radical formado em 1960 por Huey Newton e Bobby Seale, cujo objetivo era lutar 
contra o preconceito racial nos Estados Unidos. Eram totalmente contra as ideias pacifistas de 
Martin Luther King, bem como das mensagens de teor religioso de fundo islâmico apresentada 
e defendida por Malcolm X. Tendo como filosofia as ideias do marxismo, os Panteras Negras 
tentaram fazer uma ligação entre a luta da burguesia e dos trabalhadores ao contexto racial 
nos Estados Unidos, chegando a conquistar algumas indenizações pelo tempo de escravidão a 
que os negros foram submetido. Ao passo que King defendia a filosofia da não violência, os 
Panteras Negras defendiam a luta armada para combater a violência a que os negros estavam 
submetidos. Os Panteras Negras levaram muitos de seus seguidores à morte. Na década de 
1990, perderam a força política. 
152 HOPKINS, loc. cit., p. 78. (tradução nossa) 
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 Com o avanço das injustiças, os “despossuídos da nação”, como frisou 

Luther King, levavam um estilo de vida cruel e desprovidos de qualquer 

sentimento de solidariedade da raça dominadora. King os conclamou para a 

revolução, para se levantarem contra a estrutura dominante de uma sociedade 

perversa e indiferente, que não via o negro como gente. Lamentavelmente, 

muitos negros ficaram aprisionados neste mundo de dominação da indiferença, 

mesmo tendo a escravidão chegado ao fim. Para King, o negro ainda precisaria 

ser liberto da escravidão mental que dominava a mente dos escravos libertos. 

Em maio de 1954, na Igreja Batista da avenida Dexter, em Montgomery, King 

afirmou, em seu sermão intitulado “Escravidão Mental e Espiritual”: 

Geralmente pensamos em escravidão no sentido físico, como 

uma instituição infligida a um grupo de pessoas por outro 

grupo. Mas há outro tipo de escravidão que é provavelmente 

mais previsível e certamente mais injusta do que a servidão 

física, a escravidão mental que dia-a-dia [sic] inflige a si 

mesmo. A história abunda em indivíduos que desfrutaram da 

liberdade física e que ao mesmo tempo infligiram liberdade 

mental e espontânea sobre si mesmos no fundo de suas almas 

e mentes ainda eram escravos.153  

 

 Este tipo de escravidão, para Martin Luther King, além de aprisionar a 

alma do indivíduo, mantém sua mente cativa, aumentando o complexo de 

inferioridade, ainda que não esteja vivendo sob a condição de escravo. Nesse 

sentido, os púlpitos foram grandes aliados nesta luta, pois os sermões eram 

mais práticos para abordar o problema, tendo em vista o espírito fraterno e de 

compreensão que reinavam entre eles. 

 Luther King não foi o único a se preocupar com o tema da libertação 

mental. O cantor Bob Marley escreveu a música “Redemption Song”154 

                                                 
153 KING, M. L. “Mental and Spiritual and Slavery”, Sermon at Dexter Avenue Baptista Church. 
The Martin Luther King Jr Papers Project. The Martin Luther King Jr Research and Education 
Institute. Stanford University, Stanford, 1954. Disponível em: 
<http://okra.stanford.edu/transcription/document_images/Vol06Scans/May1954MentalandSpirit
ualSlavery.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2019. (tradução nossa) 
154 Bob Marley, Redemption Song (1979). 
Old pirates, yes, they rob I; 
Sold I to the merchant ships, 
Minutes after they took I 

http://okra.stanford.edu/transcription/document_images/Vol06Scans/May1954MentalandSpiritualSlavery.pdf
http://okra.stanford.edu/transcription/document_images/Vol06Scans/May1954MentalandSpiritualSlavery.pdf
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(Redenção), mesclando história e teologia da libertação, e conclamando o povo 

a não aceitar a escravidão. 

O hino de teologia da libertação, de Bob Marley, de 1979, 

Redemption Song, tem sido mal assistido pelas gerações de 

estudantes que o trataram como papel de parede para o fumo 

de drogas. A atenção às palavras nos transporta para um 

momento diferente em que tanto a justiça social quanto a 

busca ativa de transformação social são importantes na cultura 

popular.  

A canção de Marley dirigiu-se a seu público contemporâneo e 

analisou a história para explorar as histórias entrelaçadas de 

racismo, imperialismo e opressão capitalista.155   

 

A história da humanidade está permeada de racismo, opressão e vazia de 

justiça social. A vontade de Deus é que o seu povo seja livre e transformado. 

Ele não aceita que os pobres, as viúvas, os negros e aqueles que carecem de 

recursos continuem presos no sistema de opressão da sociedade e dos 

dominadores. Seu propósito caminha na direção de uma mudança radical, total 

e positiva, que reconheça homens e mulheres independentes da cor da pele, 

como iguais e isentos de qualquer discriminação, pois, na sociedade justa, não 

                                                                                                                                               
From the bottomless pit. 
But my hand was made strong 
By the 'and of the Almighty. 
We forward in this generation 
Triumphantly. 
Won't you help to sing 
These songs of freedom? 
'Cause all I ever have: 
Redemption songs; 
Redemption songs. 
Emancipate yourselves from mental slavery; 
None but ourselves can free our minds. 
Have no fear for atomic energy, 
'Cause none of them can stop the time. 
How long shall they kill our prophets, 
While we stand aside and look? Ooh! 
Some say it's just a part of it: 
We've got to fulfill the book. 
Won't you help to sing… 
155 HOOLEY, T. Emancipate yourselves from mental slavery: self-actualisation, social justice 
and politcs of creer guidance. Derby: International Centre for Guidance Studies, University of 
Derby, UK, 2015. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10545/579895>. Acesso em: 25 mar. 
2019. (tradução nossa) 



76 

 

 

 

há lugar para aquele que se diz superior, todos são iguais. Este princípio de 

transformação está presente no coração da Teologia Negra.156 

 

 3.3 MENSAGEM DE INTEGRAÇÃO 

 De todos os elementos constitutivos da teologia de Martin Luther King 

apresentados nos sermões e discursos, necessário se faz ainda discorrer a 

respeito da mensagem de integração. Como teólogo, King procurou cumprir 

seu papel, ou seja, o de estar comprometido não só com a pregação, mas 

também com a comunidade e com o evangelho no combate contra opressão e 

crença na mensagem libertadora. A respeito da mensagem do pregador, ou do 

teólogo, Cone afirma que a "tarefa do teólogo, como membro do povo de Deus, 

é tornar claro aquilo que a Igreja crê e faz em relação à participação dela na 

obra libertadora de Deus no mundo". 157 

 Integrar os negros, apesar da força da opressão existente, tornava o 

sistema da segregação racial ainda mais forte, uma vez que o sistema havia 

sido aprovado pela Suprema Corte Americana. Durante sua existência, a Corte 

julgou vários casos, alguns deles de profunda relevância, que deram 

notabilidade aos juízes que os presidiram e julgaram. Entre erros e acertos, a 

Suprema Corte Americana evoluiu e deixou um legado histórico que não 

encobre suas falhas, reconhecendo que o processo judicial é constituído de 

erros e acertos a serem aplicados no cumprimento da verdadeira justiça. O 

caso que deu origem à doutrina dos "separados mais iguais", por exemplo, foi o 

“caso Plessy versus Fergunson”.158 

                                                 
156 WRIGHT, J. A. Race, Religion, Politics and the Black Church’s Proclamation – The 
African American Church – No Longer Invisible. Blog CIHA/ICHA. 1 set. 2105. Disponível 
em: <http://www.cihablog.com/rev-dr-jeremiah-a-wright-jr-lecture-race-religion-politics-and-the-
black-churchs-proclamation-the-african-american-church-no-longer-invisible/>. Acesso em: 25 
mar. 2019. 
157 CONE, J. H. O Deus dos oprimidos. Trad. Josué Xavier. São Paulo: Paulinas, 1985. Trad. 
Josué Xavier. pp. 16-17. 
158 O “caso Plessy vs. Ferguson”, aconteceu no mês julho de 1892, quando Homer Adolph 
Plessy, que era um negro, decidiu comprar uma passagem de trem em New Orleans com 
destino a Convington, sendo que viajaria no vagão que era exclusivo para brancos. Ao se 
recusar a sair do vagão, foi retirado à força e levado a julgamento. Segundo o relatório da 
Suprema Corte, Plessy tinha "7/8 de sangue branco e 1/8 de sangue negro". Observa-se com 
isso, que ele não era totalmente negro, mas a Corte julgou que "a cor de pele ‘quase’ branca 
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 Com o sistema "separado mais igual" imposto como lei federal, os negros 

aceitaram a decisão que os empurrou cada vez mais para os guetos, 

mantendo-os longe do convívio social. Esse tipo de lei sepultou a democracia. 

Para Luther King, a democracia precisava viver e, para que isto pudesse 

acontecer, o sistema segregacionista precisava morrer.  

 Esse sistema desumano fez com que o ódio dos negros aumentasse cada 

vez mais, pois viam a injustiça sendo cometida com o aval da lei. Sendo um 

desafio para os líderes negros que lutavam para pôr um fim nesta forma de 

opressão, tal sistema era um desafio para os pastores negros, que precisavam 

trabalhar, em seus sermões, a baixa autoestima dos fiéis que diariamente 

lidavam com a situação de segregação nos transportes, escolas, restaurantes e 

em vários lugares. 

 Considerando que o caso Plessy versus Fergunson deu início ao sistema 

segregacionista, foi a decisão do caso Brow versus Board of Education que 

decretou o fim do segregacionismo, possibilitando que crianças negras 

tivessem os mesmos direitos das crianças brancas. Ao julgar este caso, a 

Suprema Corte afirmou peremptoriamente:  

A doutrina dos iguais, mas separados feria a XIV Emenda e, 

portanto não se sustentava, considerando que a segregação 

praticada nas escolas públicas não propiciava às crianças "do 

grupo minoritário" as mesmas oportunidades educacionais e 

ainda mais graves, causava-lhe uma sensação de inferioridade, 

que afetava-lhe a motivação para aprender: "A segregação 

sancionada pela lei induz ao retardamento educacional e ao 

desenvolvimento  mental das crianças negras e as priva de 

alguns benefícios que elas receberiam num sistema escolar em 

que houvesse integração das raças".159  

 

 É a respeito desta integração que Luther King envidou todos os esforços 

para provar que o fim da segregação não seria suficiente se as pessoas não 

fossem integradas e o psicológico trabalhado, pois, para ele, a igualdade não é 

                                                                                                                                               
não era suficiente para permitir que sua viagem ocorresse em vagão destinado aos de cor 
branca. In:  SOUTO, J. C. Supema Corte dos Estados Unidos: Principais Decisões. São 
Paulo: Atlas, 2015. p. 68. 
159 Ibid., p. 75. 
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somente uma questão de matemática e geometria, mas uma questão de 

psicologia. 

 Ao discorrer sobre ética e demanda da integração em Martin Luther King, 

James Melvin Washington registra as palavras de King a respeito da 

segregação afirmando que: 

Embora os termos dessegregação e integração sejam 

frequentemente usados de forma intercambiável, há uma 

grande diferença entre os dois. No contexto do que nossa 

comunidade nacional precisa, a dessegregação sozinha é 

vazia e superficial. Nós devemos sempre estar cientes do fato 

de que nosso objetivo final é a integração, e que a 

dessegregação é apenas um primeiro passo no caminho para a 

boa sociedade.160  

 

Para Washington, o termo dessegregação não faz sentido, a menos que 

tenha a integração final como meta a ser alcançada e, estabelecendo a 

diferença entre segregação, desagregação e integração racial, o autor pondera: 

A palavra segregação representa um sistema que é proibitivo; 

nega ao negro igual acesso a escolas, parques, restaurantes, 

biblioteca etc.; a dessegregação é eliminatória e negativa, pois 

simplesmente elimina essas proibições legais e sociais. A 

integração é criativa e, portanto, mais profunda e abrangente 

do que a dessegregação. A integração é a aceitação positiva 

da dessegregação e a participação bem-vinda dos negros na 

gama total de atividades humanas. A integração é um 

intergrupo genuíno e um trabalho interpessoal.161  

 

 A luta pela integração teve por objetivo alcançar os vários setores da 

sociedade e não apenas a integração escolar. Em A nova segregação, Michele 

Alexander se refere a Rosa Parks e seu papel no enfrentamento das injustiças 

impostas pela segregação: "Ninguém duvidou que Parks fosse o símbolo 

perfeito para o movimento de integração do transporte público em 

                                                 
160 WASHINGTON, J. M. A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches of 

Martin Luther King Jr. San Francisco: HarperSan Francisco, 1986. p. 118. (tradução nossa) 
161 Ibid., p. 118. (tradução nossa) 



79 

 

 

 

Montgomery".162 A respeito da força e do caráter de Rosa Parks, Martin Luther 

King argumentou em sermão que "é impossível entender o ato da Sra. Parks 

até se perceber que um dia a xícara da paciência acaba entornando e a 

personalidade humana solta um grito: ‘Eu não aguento mais isso’”. King ainda 

afirmou que a Sra. Parks era "uma das pessoas mais reputadas na 

comunidade negra".163 

 Mesmo King envidando seus esforços na batalha da integração, 

pessoalmente ou por meio dos seus sermões, a oposição ainda era forte. Nas 

palavras de Alexander, alguns segregacionistas "insistiram que a integração 

era responsável pelos crimes. Por sua vez, as taxas de criminalidade eram 

mais baixas no Sul e serviam como evidência de que a segregação era 

necessária".164 A autora cita, ainda, o parlamentar John Bell Williams que, 

julgando o fracasso dos direitos civis, declarou: 

 

Esse êxodo de negros do Sul e seu influxo nos grandes centros 

metropolitanos de outras áreas da nação têm sido 

acompanhados por uma onda de crimes (...). O que os direitos 

civis conseguiram para essas áreas? (...) A segregação é a 

única resposta, como a maioria dos estadunidenses – não os 

políticos – já notou há centenas de anos.165  

  

A convivência pacífica e harmônica entre negros e brancos seria um 

engano, no entendimento dos políticos favoráveis à segregação, dos 

fazendeiros e até mesmo para algumas autoridades civis e eclesiásticas. O 

pastor batista Jerry Falwell, por exemplo, usou textos da Bíblia e os interpretou 

literalmente para fundamentar sua ideia contrária à integração. No artigo 

                                                 
162 ALEXANDER, M. A Nova Segregação: Racismo e encarceramento em massa. Trad. Pedro 
Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2018. Arquivo Kindle. 
163 KING, M. L. “Mental and Spiritual and Slavery”, Sermon at Dexter Avenue Baptista Church. 

The Martin Luther King Jr Papers Project. The Martin Luther King Jr Research and Education 
Institute. Stanford University. Stanford, 1954. Disponível em: 
<http://okra.stanford.edu/transcription/document_images/Vol06Scans/May1954MentalandSpirit
ualSlavery.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2019. (tradução nossa) 
164 ALEXANDER, loc. cit., Arquivo Kindle. 
165 WILLIAMS, J. B. Nothern Congressman Want Civil Rights but Their Constituints Do Not Want 
Negros. Congressional Record, LXXXVI Congresso, v. 4, 1960. pp. 5062-5063 apud 
ALEXANDER, loc. cit., Arquivo Kindle. 

http://okra.stanford.edu/transcription/document_images/Vol06Scans/May1954MentalandSpiritualSlavery.pdf
http://okra.stanford.edu/transcription/document_images/Vol06Scans/May1954MentalandSpiritualSlavery.pdf
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intitulado “Reinterpretando o segregacionismo bíblico nos Estados Unidos”, 

Alexandre Guilherme da Cruz Alves Junior entende que: 

Falwell encontrou na Bíblia a justificativa para a manutenção da 

segregação nas escolas públicas. Mais do que considerar uma 

intervenção indevida do judiciário no campo legislativo, Falwell 

considerou que houve uma intervenção do judiciário nos 

preceitos da Bíblia, o que para um pastor fundamentalista, era 

ainda pior.166 

 

Apesar dos erros de exegese cometidos por Falwell, o discurso 

espalhado para toda comunidade a qual liderava aproximava-se ao discurso de 

ódio, que causava indignação nas pessoas partidárias diante das decisões 

tomadas pela Suprema Corte. Dentro da igreja Batista dos Estados Unidos, era 

possível encontrar pastores brancos que apoiavam o discurso de integração de 

Luther King, sendo um deles Billy Graham. Alexander  afirma que Billy Graham, 

em 1952, passou a defender a integração racial nas escolas batistas e retirou o 

muro que separava a seção dos brancos e dos negros em sua igreja.167 Em 

reconhecimento à amizade e ao apoio recebido de Billy Graham, Martin Luther 

King declarou que “se não fosse pelo ministério de meu bom amigo, o Dr. Billy 

Graham, meu trabalho e o movimento dos direitos civis não teriam sido tão 

bem sucedidos como foram".168 

 Enquanto estudante no Morehouse College, Luther King desenvolveu a 

filosofia da não violência, profundamente influenciado pelas ideias de Henry 

David Thoreau e seu ensaio, de 1849, intitulado “Desobediência Civil”. Esta 

leitura o levou à ideia de resistir ao governo por meio da ação não violenta. O 

desafio, para King, foi adaptar as ideias de Thoreau à situação dos negros dos 

Estados Unidos, ocasião em que ocorriam linchamentos, assassinatos, 

                                                 
166 ALVES JR., A. G. da C. Reinterpretando o Segregacionismo Bíblico nos Estados Unidos. In: 
Saberes e Práticas Científicas, 16., 2014, Rio de Janeiro: Anais...Rio de Janeiro: Universidade 
Santa Úrsula, 2014. Disponível em: 
<http://www.encontro2014.rj.anpuh.org/site/anaiscomplementares>. Acesso em: 27 mar. 2019. 
167 ALEXANDER, M. A Nova Segregação: Racismo e encarceramento em massa. Trad. Pedro 
Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2018. Arquivo Kindle. 
168 MARTIN Luther King, antes de morrer reconheceu que o seu sucesso foi graças ao apoio de 
Billy Graham. Portalpadom Informação e Conteúdo Cristão, [s.l.], 16 jan. 2012. Disponível em:  
<https://www.portalpadom.com.br/martin-luther-king-antes-de-morrer-reconheceu-que-o-seu-
sucesso-foi-gracas-ao-apoio-de-billy-graham/>. Acesso em 27 mar. 2019. 

https://www.portalpadom.com.br/martin-luther-king-antes-de-morrer-reconheceu-que-o-seu-sucesso-foi-gracas-ao-apoio-de-billy-graham/
https://www.portalpadom.com.br/martin-luther-king-antes-de-morrer-reconheceu-que-o-seu-sucesso-foi-gracas-ao-apoio-de-billy-graham/
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crueldades de todos os tipos, bem como a indiferença do governo. A influência 

de Thoreau foi bastante significativa na vida de King:  

 

Quando eu era calouro de Morehouse, em 1944, meu interesse 

pela justiça racial e econômica já era considerável. Durante 

meu tempo de estudante li pela primeira vez o ensaio "A 

desobediência Civil" de Henry David Thoreau. Ali, na corajosa 

recusa de um homem da Nova Inglaterra a pagar seus 

impostos e em sua opção de ir para a cadeia em vez de apoiar 

uma guerra que poderia ampliar o território escravista até o 

México, tive meu primeiro contato com a teoria da resistência 

não violenta. Fascinado pela ideia de recusar cooperar com um 

sistema maligno, fiquei tão profundamente sensibilizado que 

reli esse texto diversas vezes.169 

 

 A leitura deste livro não apenas sensibilizou Luther King, mas também o 

capacitou a desenvolver campanhas e protestos criativos apartados de 

qualquer tipo de violência, sem armas de qualquer espécie. 

 A filosofia da não resistência era uma espécie de "poder" que Martin 

Luther King elaborou para alcançar seus objetivos e não se deixar levar pelo 

ódio do inimigo. Depositando toda a credibilidade neste tipo de filosofia, King 

declarou: 

Decidi que vou combater por minha filosofia. Precisamos 

acreditar em algo na vida, acreditar nisso tão fervorosamente 

que o defendamos até o fim de nossos dias. Não consigo me 

convencer de que Deus quer que eu odeie. Estou cansado de 

violência. E não vou deixar meu opressor ditar que método 

devo usar. Temos um poder, um poder que não pode ser 

encontrado em coquetéis molotov, mas temos um poder. Um 

poder que não pode ser encontrado em balas e armas de fogo, 

mas temos um poder. É um poder tão antigo quanto as 

                                                 
169  KING, M. L. “Mental and Spiritual and Slavery”, Sermon at Dexter Avenue Baptista Church. 
The Martin Luther King Jr Papers Project. The Martin Luther King Jr Research and Education 
Institute. Stanford University, Stanford, 1954. Disponível em: 
<http://okra.stanford.edu/transcription/document_images/Vol06Scans/May1954MentalandSpirit
ualSlavery.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2019. (tradução nossa) 
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revelações de Jesus de Nazaré e tão moderno quanto as 

técnicas de Mahatma Gandhi.170   

 

 King tinha a profunda convicção de que o uso da violência para alcançar a 

tão sonhada liberdade, colocaria um fim na segregação e alcançaria seus 

direitos, mas não seria um bom legado para a futura geração, embora fosse 

tentado até mesmo pelos seus liderados e irmãos na fé a fazer uso da 

violência. Luther King chegou a acreditar que a "única forma de resolver o 

problema da segregação era através da revolta armada".171 Porém, pelo fato de 

ter feito a escolha de lutar e protestar sem fazer uso da violência, Malcolm X o 

chamou de "o negro da casa grande dos nossos tempos"172. 

 Ao ingressar no Seminário de Crozier na Pensilvânia, em 1948, King foi 

profundamente impactado pela mensagem do evangelho social que colocou os 

temas de política, economia e justiça social no âmago do seu coração. Mas foi 

com os escritos de Mahatma Gandhi que Luther King percebeu a possibilidade 

de aplicar em seus discursos e praticar a filosofia da não violência, que, no seu 

modo de entender, poderia ser um grande aliado no enfrentamento dos 

problemas que afligiam os negros americanos. 

 Conhecer Gandhi por meio da leitura foi de grande auxílio para King, pois 

o ajudou a ter um esclarecimento melhor e mais amplo a respeito da ética, 

principalmente a respeito da ética do amor praticada por Jesus Cristo nos 

evangelhos. A respeito desta influência, asseverou Luther King: 

 

Antes da leitura de Gandhi, eu tinha praticamente concluído 

que a ética de Jesus só era eficaz nas relações entre 

indivíduos. A filosofia de "oferecer a outra face" e a do "amai 

vossos inimigos" só eram válidas, achava eu, quando 

                                                 
170 Id. As palavras de Martin Luther King. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2011. Arquivo Kindle. 
171 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 38. 
172 A expressão "negro da casa grande dos nossos tempos" não é, obviamente, um elogio por 
parte de Malcolm X. Trata-se de um termo que remete à história do escravo Thomas que era 
obediente ao seu senhor sem questionar o certo ou o errado. In: MARABLE, M. Malcolm X: A 
life of Reinvention. Nova York: Viking, 2011. pp. 264-265. (tradução nossa) 
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indivíduos estavam em conflito com outros indivíduos; quando 

eram nações e grupos radicais que estavam envolvidos, numa 

abordagem realista parecia necessária. Mas depois de ler 

Gandhi percebi que estava totalmente errado.173. 

 

 Com esta declaração, King revela que, a princípio, não estava convencido 

em travar batalha pacifista em favor dos direitos dos negros, mas o 

conhecimento da filosofia, aliada à ética de Gandhi, foram fatores decisivos 

para ele. Para King, Gandhi conseguiu captar a mensagem de amor ao 

próximo ensinada por Jesus e, além disso, viveu a verdade na prática, amando 

seus inimigos apesar de ser odiado.  

 

Gandhi foi provavelmente a primeira pessoa na história a 

elevar a ética do amor de Jesus acima da mera interação entre 

indivíduos, transformando-a numa força social poderosa e 

eficaz em grande escala (…). Foi nessa ênfase de Gandhi no 

amor e na não violência que descobri o método para a reforma 

social que vinha buscando havia tantos meses.174  

  

Após intensa peregrinação intelectual na qual King leu diversos 

clássicos, foi somente na filosofia da resistência da não violência de Gandhi 

que ele encontrou as respostas que procurava. 

 A filosofia da não violência adotada por Luther King tinha por objetivo 

acabar definitivamente com a segregação por meio da força da autoridade 

moral, que combateria a brutalidade do opressor detentor do poder de controlar 

a vida dos negros americanos. A maior resistência da não violência 

concentrava-se nas pessoas brancas do Sul, que conseguiam dominar os 

negros, mesmo porque estes perfaziam a minoria naquele momento. Diante 

disto, King teve que desenvolver um trabalho de maior envergadura no sentido 

de conquistar alguns brancos que apoiassem sua luta pela justiça social. King 

                                                 
173 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 39. 
174 KING, M. L. Stride Toward Freedom the Montgomery history. London: Harper & Row 
Publishers, 1958. pp. 96-97. (tradução nossa) 
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foi um líder de convicções disposto a configurar os direitos dos negros, ainda 

que lhe custasse a própria vida, e, mesmo que fosse odiado, não revidaria, pois 

não fazia parte da sua filosofia.  

 

Portanto, devo me opor a qualquer tentativa de ganharmos 

nossa liberdade pelos métodos da malícia, do ódio e da 

violência que têm caracterizado nossos opressores.  O ódio 

fere tanto quem odeia quanto quem é odiado. Como um câncer 

sem tratamento, o ódio corrói a personalidade e devora sua 

unidade vital. Muitos de nossos conflitos interiores têm raiz no 

ódio. É por isso que o psiquiatra diz " Ame ou pereça". O ódio é 

um peso grande demais para se carregar.175  

 

 Martin Luther King não apenas falava sobre a paz em seus discursos 

inflamados, mas procurava vivê-la no seu dia a dia. Sendo odiado, não odiava; 

maltratado, não revidava; sabia que o ódio e a violência poderiam minar a sua 

alm, por esta razão pregou e viveu o amor ao próximo. 

 Na condição de pastor, Luther King deveria obedecer às determinações 

da Bíblia, pois o apóstolo São Paulo, na Epístola aos Romanos 13.1-5, 

declarou: 

Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque 

não há autoridade que não proceda de Deus; e as autoridades 

que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que 

se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que 

resistem trarão sobre si mesmos condenação. Por que os 

magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim 

quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze 

o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de 

Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme; porque 

não é sem motivo que ela traz a espada; pois é ministro de 

Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário 

que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da 

punição, mas também por dever de consciência.176  

                                                 
175 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 390-391. 
176 BÍBLIA Sagrada, A. Trad. João Ferreira de Almeida. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 
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 Na análise do texto, King não descumpriu a lei, tão pouco se insurgiu 

contra os magistrados, e sim contra as leis injustas elaboradas por eles que 

negavão direitos constitucionais aos cidadãos americanos. Em  contrapartida, 

ele obedecia a lei geral, isto é, desde que não ferisse os direitos adquiridos. 

Sendo uma opção a resistência passiva ou a luta armada, Luther King opta 

pela resistência passiva, entendendo que esta seria a melhorar forma, levando 

em conta sua ética filosófica e sua posição como pastor, tendo em vista o 

descumprimento dos governantes e magistrados em relação à lei. Deste modo, 

King entendia que, para que o Estado pudesse requerer obediência às leis 

impostas, deveria ser o primeiro a se opor as leis injustas e omissas e, por isso, 

não poderia se levantar contra alguém que, legalmente e dentro dos seus 

direitos de manifestação sem violência, resolvesse não obedecer tais leis. 

Como defensor da não violência, ele a considerava como uma espécie de arma 

que corta sem ferir, mas que enobrece quem a utiliza. Portanto, seu objetivo 

era assegurar as liberdades individuais e garantir o direito do povo para o pleno 

exercício da liberdade e da cidadania. 

 Martin Luther King foi um defensor intransigente da filosofia da não 

violência, apesar de ter sido vítima de homens violentos, a exemplo do que 

aconteceu no dia 30 de janeiro de 1956, quando jogaram uma bomba em sua 

residência, destruindo-a parcialmente. Tomando conhecimento deste atentando 

e sendo convencido pelos seus seguidores para responder à altura, ele 

percebe que uma luta armada estava preste a acontecer e "a resistência não 

violenta estava a ponto de se transformar em violência".177 É neste momento 

que ele se dirige à massa enfurecida e diz, com tranquilidade e paz de espírito: 

 

Acreditamos na lei e na ordem. Não entrem em pânico. Não 

façam nada levados por esse sentimento. Não peguem suas 

armas, quem vive pela espada morrerá pela espada. Lembrem-

se de que foi isso que Deus disse. Não estamos defendendo a 

violência. Queremos amar nossos inimigos. Quero que vocês 

                                                 
177 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 103. 
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amem nossos inimigos. Sejam bons parra eles. Amem-nos e 

façam com que saibam que vocês os amam.178  

 

 Pautado pela filosofia da não violência, Luther King confiava no êxito das 

suas ações e, como líder, queria deixar seu exemplo para que as pessoas 

marginalizadas e esquecidas entendessem que o ódio não leva a lugar algum. 

A exemplo de Jesus, Luther King poderia ter respondido à violência com 

violência, mas percebe-se que "quando ultrajado, não revidava com ultraje; 

quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga 

retamente"179. Devido ao seu modo de proceder, alguns líderes radicais, como 

os Panteras Negras, não concordavam com as ações pacifistas de King. 
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4 DOS DIREITOS CIVIS AOS DIREITOS HUMANOS: MARTIN LUTHER KING 

JR. COMO FILÓSOFO DO DIREITO 

 

4.1 CAMINHADA E PREPARAÇÃO: CONHECENDO MARTIN LUTHER KING 

 Conhecido pelas marchas, lutas, discursos e sermões inflamados contra a 

injustiça racial, Martin Luther King foi um líder que soube orientar-se no sentido 

de tomar consciência da sua vocação ministerial e abraçar a luta contra a 

injustiça a favor dos afro-americanos, povo maltratado que não tinha seus 

direitos respeitados, embora positivados na Constituição americana. 

 Em um cenário de segregação, falta de amor, crueldade e exploração, 

Luther King desenvolveu sua liderança e colocou em prática seu dom 

ministerial como pastor e seus conhecimentos filosóficos e jurídicos adquiridos 

ao longo de sua formação acadêmica. Embora não fosse advogado, alimentou 

sentimentos neste sentido e mudou de ideia após ser influenciado pela 

mensagem de George D. Kelsey, seu professor de Ciências da Religião no 

Moorehouse College.180 

 Filho primogênito de Martin Luther King e Alberta Williams, King nasceu 

em 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, Geórgia, e morreu assassinado em 4 de 

abril de 1968, em Memphis, Tennessee, aos 39 anos de idade. Oriundo de 

família evangélica, seu pai e avó paternos foram pastores da igreja batista, 

instituição histórica e respeitada.  

 A educação e o afeto que recebeu no lar foram importantes para sua 

formação cristã, o desenvolvimento da sua inteligência e a formação de seu 

caráter. Frequentou escolas públicas e já nesta época enfrentou uma forte 

segregação racial. Dono de uma mente privilegiada e oratória invejável, King 

avançou duas séries na escola, o que lhe ajudou a terminar o colegial aos 15 

anos na Moorehouse College, a mesma escola que seu pai e avô paternos 

estudaram; a instituição educou três gerações da família King.  
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 Ao entrar para a faculdade aos 19 anos de idade, Luther King não 

esconde suas falhas e necessidades: "Nunca esquecerei as dificuldades que 

tive para entrar na faculdade, pois, embora fosse um dos melhores alunos no 

ensino secundário, meu nível de leitura ainda era do nível da oitava série."181 

Tendo como meta uma boa formação educacional, aos 26 anos de idade 

recebe o título de doutor em Teologia Sistemática pela Universidade de Boston, 

em 5 de junho de 1955, onde defendeu a tese, conforme já dito, "Uma 

comparação da concepção de Deus no pensamento de Paul Tillich e Henry 

Nelson Wieman". Dedicado aos estudos, concentrava-se especialmente nas 

obras de Hegel (A fenomenologia do espírito, Filosofia da História e Filosofia do 

Direito). 

 Criado em lar evangélico, Martin Luther King apreciava ir à igreja por 

razões diversas e a considerava uma extensão do seu lar. Neste segundo lar, 

frequentou a escola dominical que o ajudou a desenvolver meios de se 

relacionar com as pessoas e encontrar os seus melhores amigos. Ainda 

criança, Luther King relata ter vivido momentos de tristeza, profunda, a morte 

de sua avó, que era uma pessoa querida por todos e principalmente para ele, 

e, além disso, a situação de segregação, que colocou fim em uma amizade 

com um garotinho branco, cujo pai o proibiu de brincar com ele – "Nunca vou 

me esquecer do choque que isso representou para mim. Imediatamente 

perguntei a meus pais sobre os motivos por trás de uma afirmação como 

essa".182  

Nessa ocasião, King tinha apenas seis anos de idade, e, a partir daí e do 

que ouviu de seus pais a respeito das tragédias resultantes da segregação, 

passou a nutrir um sentimento de ódio pelas pessoas brancas, mesmo 

sabendo que deveria amá-las. Não conseguia se livrar deste sentimento, que o 

acompanhou ao longo do seu crescimento, a ponto de expressar: "Como eu 

podia amar uma raça de pessoas que me odiavam e que tinham sido 

                                                 
181 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 

A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 26. 
182 Ibid., p. 20. 
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responsáveis pelo rompimento de minha amizade com um de meus melhores 

amigos de infância?"183 

 A infância de Martin Luther King, de fato, foi marcada por proibições 

impostas pelo sistema de segregação, bastante severo em Atlanta. 

Discorrendo sobre sua infância, relata:   

Crianças negras não podiam ir a nenhum parque público em 

Atlanta. Eu não podia frequentar as chamadas escolas para 

brancos. Em muitas lojas da cidade, eu não podia ir à 

lanchonete para pedir um hambúrguer ou uma xícara de café. 

Não podia frequentar nenhum teatro ou cinema. Havia um ou 

dos cinemas para negros, mas os principais filmes nunca 

chegavam lá. Quando chegavam, era dois ou três anos 

depois.184 

 

 Viver como criança negra nessa época, como demonstrado, não era fácil, 

pois a própria situação imprimia em suas mentes um sentimento de revolta, 

inferioridade e falta de amor cristão. Neste cenário, Martin Luther King 

aprendeu a não se conformar com a injustiça e a impedir que a raiva o 

dominasse por completo. 

 Para King, algo muito errado havia nas leis ou, na interpretação delas, 

razão pela qual chegou a dizer: “13 milhões de filhos e filhas negros de nossos 

antepassados continuam a lutar pela tradução da 13ª, 14ª e 15ª Emendas das 

páginas impressas para a realidade. Com elas, acreditamos que se a liberdade 

é boa para alguns deve ser boa para todos”.185  

 King cresceu odiando a segregação, os atos de opressão, a barbárie e a 

brutalidade policial contra os negros que sempre esteve diante de seus olhos, 

assim como as injustiças nos tribunais. Cenas de humilhação marcaram a vida 

do jovem Luther King e, por esta razão, ao ingressar no seminário para estudar 

Teologia, interessou-se pelo tema da justiça racial e econômica, o que o fez 

mudar de pensamento com relação aos brancos. "Eu havia desenvolvido um 

                                                 
183 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 20. 
184 Ibid., p. 21. 
185 Ibid., p. 23. 
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resentimento em relação a toda a raça branca, mas à medida que fui 

conhecendo mais brancos, esse ressentimento abrandou e o espírito de 

cooperação foi ocupando seu lugar". A mudança em sua percepção de que 

nem todos são iguais fez com que Luther King ampliasse sua atenção em 

direção ao papel que mais tarde iria desempenhar, pois, conforme ele afirmou, 

"Eu podia me ver desempenhando um papel na quebra das barreiras jurídicas 

aos direitos dos negros.186 

 Se a vida de Martin Luther King não tivesse sido interrompida aos 39 anos 

de idade, provavelmente ele teria deixado muitos livros sobre sua vida e luta 

em favor dos direitos civis e humanos. King escreveu uma quantidade 

numerosa de artigos e sermões, todos em tom didático e desafiador, que, 

aliados à sua boa oratória, envolviam seus ouvintes.187  

 Em sua militância, destacou-se como um defensor incansável pela justiça, 

passando a conscientizar as autoridades sobre a necessidade da aplicação da 

lei, o uso correto do Direito e, principalmente, a compreensão do senso de 

moral e de justiça. Sendo assim, ele exerceu o papel de filósofo do Direito, um 

“jusfilósofo”. O que para o jurista é resposta, o filósofo do Direito converte em 

problema, segundo Miguel Reale.188 

A militância empreendida por King baseou-se na não violência, sem 

fazer uso de armas, pois entendeu, da proposta de Mahatma Gandhi, a não 

violência como a melhor forma de se aplicar a justiça quando a injustiça impera 

na sociedade.  Preferiu, assim, fixar o olhar no que fizera Gandhi a derramar 

sangue inocente. Martin Luther King Jr. escolheu o amor preterindo à violência. 

Encontrou o método de reforma social que procurava, embora não tenha 

chegado a vê-la aplicada, devido à sua morte precoce.189 No entanto, devido 

ao seu engajamento na conquista dos direitos dos negros americanos, ao seu 

                                                 
186 KING, M. L.  Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 27. 
187 Os sermões e artigos escritos por Luther King podem ser encontrados neste endereço: 
https://kinginstitute.stanford.edu/ 
188 REALE, M. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 10. 
189 King, op. cit., pp. 39-40. 
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senso de justiça e ao padrão ético assumido na igreja e na sociedade em geral, 

Martin Luther King Jr. pode ser considerado um pensador da filosofia do direito.  

   A aplicação da justiça e sua militância devem ser apreendidas por todos 

os indivíduos – em qualquer tempo e lugar em que a inércia das autoridades, a 

intolerância entre as pessoas, a barbárie cometida envolvendo pessoas 

desfavorecidas, a falta de amor, o desrespeito ao semelhante e, sobretudo, a 

deturpação na interpretação e aplicação das leis que garantem uma sociedade 

tolerante e pacífica em meio às diferenças raciais. Luther King buscou 

demonstrar que o direito caminha lado a lado com a sociedade, tornando-a 

justa, que constituía um de seus objetivos de luta em defesa da minoria. O 

tema da justiça, aliado à cidadania, era sua preocupação primordial: "A justiça 

por muito tempo retardada é uma justiça negada".190 Portanto, a defesa dos 

direitos dos negros era uma causa urgentíssima; King incorporou em si a 

imagem de um libertador, de um líder capaz de trazer à luz as injustiças 

praticadas contra um povo fragilizado, lutando para que todos tivessem os 

mesmos direitos perante a lei, independentemente da cor da pele ou da 

situação social. 

 Sua ascensão, como homem educado e preparado, expôs o medo que os 

estados do Sul dos Estados Unidos sempre tiveram a respeito da educação 

dos negros:  

A oposição ao ensino do negro, no Sul, foi tenaz, desde logo, 

mostrando-se sob a forma de cinzas, agressões e sangue, 

posto que os sulistas acreditavam que um negro educado se 

tornaria um negro perigoso. E o Sul não estava assim 

completamente errado, posto que a educação entre os homens 

em geral sempre se mostrara, e se mostrará, como um 

elemento revolucionariamente perigoso, gerador de 

insatisfação e descontentamento.191 
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 Usando seu talento, Luther King levou o povo negro não só a pensar, 

mas, sobretudo, a lutar pela igualdade de direitos e para que a paz pudesse 

reinar entre todos indistintamente. Para os brancos sulistas, viver em meio a 

negros livres era algo simplesmente inconcebível.192 

 

4.2 DIREITOS CIVIS – CONTEXTO HISTÓRICO  

 Com o fim da Guerra Civil, que oficialmente pôs fim à escravidão nos 

Estados Unidos, esperava-se que a discriminação contra os negros também 

chegasse ao fim, mas não foi o que aconteceu. O racismo havia criado uma 

linha divisória entre brancos e negros, especialmente dos estados do Sul, que 

não admitiam dividir o mesmo espaço com as pessoas negras.  Foi a partir 

desta segregação e humilhação que surgiu o movimento dos direitos civis, 

entre os anos de 1950 e 1960. 

 A segregação era tão aguda que situações absurdas, como se sentar em 

um banco de ônibus, frequentar restaurantes, parques e escolas era proibido 

aos afro-americanos. A lei dos "separados mais iguais", inconstitucional, 

restringia os direitos adquiridos. Uma lei injusta não pode permanecer injusta 

para sempre, como defendeu Luther King: "A lei e a ordem existem com 

finalidade de estabelecer a justiça e quando não atingem esse propósito se 

tornam represas perigosamente estruturadas que bloqueiam o fluxo do 

progresso social”.193 Ainda que reconhecesse a inconstitucionalidade da lei, a 

Suprema Corte Americana não agiu para sanar o problema, o que possibilitou o 

crescimento do ódio dos negros.  

 Disposta a não mais obedecer a uma lei injusta, em 1º de dezembro de 

1955, a costureira Rosa Parks, de 42 anos, resolveu não ceder seu lugar no 

ônibus para um passageiro branco, sendo retirada do veículo e conduzida para 

a delegacia, onde pagou fiança. A partir deste episódio, o primeiro protesto do 

movimento dos direitos civis acontece em Montgomery. Assim como Martin 
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Luther King Jr., é conhecido como o líder dos direitos civis, Rosa Parks é 

considerada "a mãe do movimento dos direitos civis".194 

 "A luta pelos direitos civis das décadas de 1950 e 1960 visava remover as 

barreiras raciais que confinavam, degradavam e marginalizavam as minorias 

raciais, particularmente os negros.”195 O Movimento dos Direitos Civis 

pretendia, além de retirar as barreira raciais, permitir a ascensão e aspirações 

dos negros, que não eram vistos como cidadãos. No início, o movimento 

permaneceu focado na discriminação racial. A prisão de Rosa Parks motivou 

King a proferir um sermão na Igreja Batista da Hold Stree, que Randal Kennedy 

descreve abaixo:  

Ele entregou, em grande parte extemporaneamente, um 

discurso curto, mas apaixonado que soava muitos dos 

principais temas sobre os quais ele elaboraria durante o resto 

de sua vida. Ele fez isso com a mistura de patriotismo e 

indignação, simplicidade e sofisticação que fazem seus 

discursos entre os mais memoráveis da história americana.196 

 

 Em seu discurso, King enfatiza a justiça moral e jurídica com toda 

convicção: 

Estamos aqui esta noite por motivo sério. Estamos aqui num 

sentido geral, porque, em primeiro lugar e acima de tudo, 

somos cidadãos americanos e estamos determinados a 

revindicar nossa cidadania na plenitude do seu significado. 

Também estamos aqui por nosso amor pela democracia, por 

nossa crença profunda em que a democracia, uma fina folha de 

papel convertida numa ação robusta, é a melhor forma de 

governo que existe sobre a terra.197 

 

                                                 
194 HISTORY.com editors. Civil Rights Moviment. History Website. A&T Television Network, 
Oct. 27, 2009. Disponível em:< https://www.history.com/topics/black-history/civil-rights-
movement >. Acesso em: 22 abr. 2019. (tradução nossa) 
195 KENNEDY, R. The Civil Rights Movement and the Politics of Memory. The American 
Prospect: Ideas, Policts & Power, Washington, DC, 12 May, 2015. Disponível em: 
<https://prospect.org/article/civil-rights-movement-and-politics-memory>. Acesso em: 22 abr. 
2019. (tradução nossa) 
196 Id. Matin Lutherr King´s Constitution: A legal history of the Montgomery Bus Boycott. The 
Yalle Law Jornal, New Haeven, v. 98, n. 6, p. 999-1067, Abril 1989. Disponível em: 
<http://www.jstor.org/stable/796572>. Acesso em: 23 maio 2017. (tradução nossa) 
197 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
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 Contrariando o que muitos afirmavam sobre os negros, por exemplo que 

não eram cidadãos, mas "uma raça inferior" sem condições de manter relações 

políticas com a raça branca,198 King resgata a autoestima dos negros por meio 

do respeito e amor à democracia. É o momento em que o cálice da injustiça 

transborda, quando Luther King diz aos seus irmãos: 

Vocês sabem meus amigos, chega um momento em que as 

pessoas ficam cansadas de serem esmagadas pelos pés de 

ferro da opressão, cansadas de serem atiradas no abismo da 

humilhação, onde vivenciam a desolação de um desespero 

perturbador. Chega um momento em que as pessoas ficam 

cansadas de serem afastadas da radiosa luz solar do verão da 

vida e abandonadas em meio ao frio agudo do inverno alpino. 

E não estamos errados. Não estamos errados no que fazemos. 

Se estamos errados, a Suprema Corte desta nação está 

errada. Se estamos errados, a Constituição dos Estados 

Unidos está errada. Se estamos errados, Deus Todo-Poderoso 

está errado. Se estamos errados, Jesus de Nazaré foi 

simplesmente um sonhador utópico que nunca desceu à terra. 

E estamos determinados, aqui em Montgomery, a trabalhar e 

lutar até que a justiça flua como a água e a virtude como uma 

corrente poderosa.199 

 

 King tem plena certeza de que estava agindo amparado pela lei, ainda 

que ela não fosse observada e aplicada pelas autoridades. A convicção de que 

não estava errado tranquilizou seus irmãos e ele os conclamou a 

permanecerem unidos, sem temor e conscientes de que estavam agindo com 

base na lei. 

Quero dizer que em todas as nossas ações devemos 

permanecer unidos. A unidade é a grande necessidade deste 

momento, e se estivermos unidos poderemos obter muitas das 

coisas que não apenas desejamos, mas que com justiça 

merecemos. E não deixem ninguém assustá-los. Não temos 

medo do que estamos fazendo, pois estamos agindo dentro da 

lei. Em nossa democracia americana, nunca devemos pensar 

que estamos errados ao protestarmos. Nós nos reservamos 
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esse direito. De pé e sentados aqui nesta noite, preparando-

nos para o que nos espera adiante, sigamos com a implacável 

e corajosa determinação de permanecermos juntos. Vamos 

trabalhar juntos. Aqui mesmo em Montgomery, quando os 

livros de história estiverem sendo escritos no futuro, alguém 

terá de dizer: “Ali viveu uma raça de pessoas, um povo negro, 

‘de cabelo lanoso e pele escura’, um povo que teve a coragem 

moral de lutar por seus direitos. E que assim injetou um novo 

significado nas veias da história e da civilização”.200  

 

 A partir deste discurso e das injustiças cometidas contra Rosa Parks, o 

povo se mobilizou e aderiu à campanha de boicote aos ônibus, que teve início 

em 5 de dezembro de 1955 e terminou em 21 de dezembro de 1956, durou 382 

dias. No começo parecia impossível que a campanha vingasse, mas o 

movimento foi tomando forma e todos os negros aderiram. "A maior 

contribuição de King para o movimento do boicote estava na sua capacidade 

para conceituar e articular uma visão moralmente atraente do protesto", afirma 

Randall Kennedy.201 Enfatizando os protestos não violentos com base na 

filosofia de Gandhi, King obetve o apoio irrestrito do seu povo, afirmando que 

"não devem usar métodos violentos e inferiores para obtenção do sucesso e 

que nunca devem chegar a um acordo com falsidade, maldade, ódio ou 

destruição".202    

 O contexto histórico do Movimento dos Direito Civis também foi marcado 

pelo apoio de dois presidentes dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy e 

Lyndon Baines Johnson. Sobre o primeiro, King afirmou que, em meio a uma 

acirrada violência contra os afro-americanos e à crescente onda do racismo 

segregacionista, "Kennedy enfrentou esses problemas com profundo interesse, 

um sopro de inteligência e um senso histórico aguçado. Teve a coragem de ser 
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aliado dos direitos civis e intransigente defensor da paz".203 De fato, Kennedy 

contribuiu efetivamente, por exemplo, indicando o advogado negro Thurgood 

Marshall para o cargo de Juiz da Corte de Apelação do Segundo Circuito.204 

Com o assassinato de Kennedy, em 22 de novembro de 1963, Luther King 

declarou: 

Assim, em sua morte, o presidente Kennedy tem muito a dizer 

a cada um de nós. Ele tem algo a dizer a todo político que 

alimenta seu eleitorado com pão azedo do racismo e a carne 

podre do ódio. Tem algo a dizer a todo sacerdote que observa 

as perversidades do racismo e permanece calado por trás da 

segurança dos vitrais. Tem algo a dizer aos devotos da 

extrema direita que despejam palavras venenosas contra a 

Suprema Corte e as Nações Unidas e rotulam de comunistas 

aqueles com os quais não concordam. Tem algo a dizer a uma 

filosofia comunista equivocada pela qual os homens 

aprenderiam que os fins justificam os meios e que a violência e 

a negação da liberdade são métodos justificáveis par se atingir 

o objetivo de uma sociedade sem classes. Ele diz a todos nós 

que o vírus do ódio que se inseriu nas veias de nossa nação, 

se não for extirpado, levará inevitavelmente a nossa ruína 

moral e espiritual. 

Assim, o epitáfio da vida de John Kennedy ilumina verdades 

profundas que nos desafiam a deixar de lado uma era de ódio 

e avançar com mais determinação para livrar nossa nação de 

todos os vestígios da segregação e da discriminação raciais.205 

 
 

 Neste momento, a ideia das conquistas dos direitos humanos já estava 

consolidada e o sucessor de Kennedy, Lyndon Baines Johnson, o 36º 

presidente dos Estados Unidos, também deixou sua marca na história dos 

Direitos Civis: 

Johnson era um defensor comprometido do Movimento dos 

Direitos Civis. Ele contribuiu poderosamente para romper as 

forças do obstrucionismo segregacionista do Congresso, 

investindo mais do seu próprio capital político para promover os 
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objetivos da justiça racial do que qualquer presidente anterior 

ou subsequente até agora. Johnson ajudou muito a elevar o 

status do movimento. Em seu esplêndido discurso de 15 de 

março de 1965, em que anunciou que em breve enviaria ao 

Congresso a legislação que se tornou a Lei dos Direitos de 

Voto, ele repetiu o mantra “Vamos vencer”. Ele também saudou 

memoravelmente os ativistas que, por sua perspicácia tática e 

determinação obstinada atraíram a atenção do país. “Às vezes, 

a história e o destino se encontram em um único momento em 

um único lugar para moldar um ponto de virada na busca sem 

fim da humanidade pela liberdade".206  

 

 Apesar de ter ficado pouco tempo como presidente dos Estados Unidos, 

Johnson deu um passo importante ao encaminhar ao Congresso a Lei dos 

Direitos Civis, preparando o caminho para a grande conquista que em breve 

chegaria, apesar das oposições. "Ainda pelas mãos de Lyndon Johnson, 

Thurgood Marshall foi indicado, em 1967, para a Suprema Corte dos Estados 

Unidos. Foi o primeiro negro a integrar a mais alta Corte de Justiça dos 

Estados Unidos.207 

 Para Souto,208 não há como negar o salto qualitativo do Movimento dos 

Direitos Civis, mesmo que atitudes negativas persistam. Elas irão persistir em 

porções individuais e somente poderão ser rompidas pela educação e 

superação de comportamentos próprios de cada pessoa. Como balanço geral, 

Randall Kennedy afirma: 

O Movimento pelos Direitos Civis levantou o pesado fardo da 

autoaversão racial. No final da década de 1960, a negritude 

alcançou um novo prestígio. Mulheres de pele escura foram 

selecionadas tardiamente como rainhas do baile em faculdades 

e universidades historicamente negras. O cabelo alisado deu 

lugar a "naturais". E o irmão mais novo número um, James 

Brown, alcançou o topo das paradas com um slogan 
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inequívoco do orgulho racial afro-americano: "Diga em voz alta, 

sou negro e estou orgulhoso".209 

 

 

4.2 OS DIREITOS CIVIS NEGADOS AOS AFRO-AMERICANOS   

 Embora positivados na Constituição americana, a conquista dos Direitos 

Civis perpassa a história da Segunda Guerra Mundial que, em seu bojo, muda 

drasticamente a direção dos seus objetivos, concentrando-os na esfera 

trabalhista. 

 Com as pressões em tempo de guerra pelos direitos civis, o governo é 

obrigado a voltar sua atenção para as minorias, levando o Procurador Geral 

Frank Murphy a criar um Departamento de Justiça que impedisse a violação 

dos direitos adquiridos, pois, em seu entender, o governo tem por obrigação 

proteger e defender os direitos fundamentais. A preocupação de Frank Murphy, 

a princípio, era em relação à Primeira Emenda e aos direitos trabalhistas que 

estavam em debates em 1930. 

 Com o fim da guerra, os direitos das minorias se tornam mais evidentes, 

principalmente aqueles ligados à questão racial e religiosa. 

A percepção de que os direitos das minorias precisavam de 

proteção tinha inúmeras fontes: ansiedade pelo totalitarismo 

politicamente contagioso da Europa, temores de repetir a 

repressão e o vigilantismo da Primeira Guerra Mundial, 

preocupação com a propaganda japonesa direcionada aos 

afro-americanos e consciência do aumento da organização 

afro-americana de protestar.210 

  

Pode-se localizar um primeiro momento de tomada de consciência na 

Décima Terceira Emenda, que afirma, categoricamente, "que não haverá, nos 
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Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, escravidão ou 

servidão involuntária, salvo como punição de crime pelo qual o réu tenha sido 

convenientemente condenado." A entrada em vigor desta emenda, apesar de 

libertadora e oportuna para os escravos, trouxe, em sua estrutura, um 

problema de interpretação quanto ao seu alcance e aplicabilidade. Os 

advogados entendiam que esta emenda não só proibia a escravidão de 

qualquer tipo, como também proibia os Estados e as pessoas de possuírem 

escravos, conforme afirma Risa Goluboff:211 "A Décima Terceira Emenda é 

uma proibição geral que se aplica não só contra os Estados e o governo 

federal, mas também contra todos os indivíduos que procuram escravizar 

outros”. Na verdade, esta Emenda Constitucional ajudou a resgatar e proteger 

os direitos civis dos negros que sofreram restrições no processo de 

reconstrução, assim como pôs limites aos fazendeiros que viam o escravo 

como propriedade.  

 Esperava-se que, com a edição desta emenda constitucional que o 

escravo pudesse desfrutar da sua liberdade, como consta no Preâmbulo da 

Constituição Americana212. Ao contrário disso, a emenda que deveria atender à 

população negra, durante muito tempo desprezada e vista como mão de obra 

barata pela classe rica e dominadora, não se concretizou.  

Vale reforçar que os direitos civis são garantias fundamentais, 

estabelecidos por um Estado Democrático de Direito aos cidadãos americanos, 

independente da cor da pela e da posição social. Em virtude das políticas 

estabelecidas pela maioria branca, os negros deixaram de usufruir seus 

direitos, tais como o acesso à saúde, à educação, qualidade de vida, liberdade 

                                                 
211 GOLUBOFF, R. L. The Thirteen Amendment and the Lost Origins of Civil Rights. Duke 
Laws Journal, Durham, v. 50, n. 1609, 2001. Disponível em: 
<https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1116&context=dlj>. Acesso em: 
22 abr. 2019. (tradução nossa) 
212 “Nós povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a 
justiça, garantir a tranquilidade interna, prover à defesa comum, promover o bem-estar  geral e 
assegurar os benefícios da liberdade para nós e nossos pósteros, promulgamos e 
estabelecemos esta Constituição, para os Estados Unidos da América.” In: CONSTITUIÇÃO 
dos Estados Unidos, A. 1787.  Portal Universidade Estadual de Londrina, Londrina, [s.d.] 
Disponível em: 
<http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/ConstituicaoEUARecDidaPESSOALJN
ETO.pdf>. Acesso em: 09 fev.2018. 

https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1116&context=dlj
http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/ConstituicaoEUARecDidaPESSOALJNETO.pdf
http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/ConstituicaoEUARecDidaPESSOALJNETO.pdf
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de ir e vir, liberdade de expressão, acesso ao transporte público e direito ao 

voto, além do direito em usar instalações públicas. Ligados à democracia, 

negar esses direitos aos cidadãos corresponde à negação dos direitos civis.  

 Embora exalte a capacidade dos homens que se afadigaram na 

elaboração da Constituição, Robert Dahl, reconhecendo as falhas e o padrão 

de democracia na Constituição Americana, levanta algumas questões que 

merecem ser consideradas. A respeito da necessidade de o povo se 

comprometer, ele indaga:  

Por que devemos sentir-nos comprometidos, hoje em dia, com um 

documento produzido há mais de dois séculos por um grupo de 55 

homens mortais, efetivamente assinado por apenas 39 deles, um 

bom número dos quais consistia em escravocratas, e que foi adotado 

em apenas 13 estados, pelos votos de menos de dois mil homens, 

todos os quais já morreram há muito tempo e foram majoritariamente 

esquecidos?213 

  

A indagação de Dahl requer uma reflexão que diz respeito ao documento 

escrito há muito tempo e o sentido de continuar a guiar e moldar a vida do povo 

americano. O autor procura mostrar, então, a Constituição norte-americana 

como um conjunto de instituições e práticas básicas, com o objetivo descobrir 

valores inerentes, que chama de “elementos democráticos.” Sua maior 

preocupação é de que o valor democrático poderá se constituir numa ameaça 

para os direitos adquiridos e para a liberdade. A menos que esteja atento, 

quem lê a Constituição Americana não percebe pequenos detalhes que 

transformaram esta constituição, ao contrário de dirigida aos habitantes dos 

Estados Unidos, dirigida para "alguns" habitantes dos Estados Unidos. 

 Randall Kennedy, no artigo “The Civil Rights Acts Unsung Victory and how 

it changed the South”, afirma que "todos esses direitos civis estavam à 

disposição da população negra dos Estados Unidos, razão pela qual tiveram 

                                                 
213 DAHL, R. A. A Constituição norte-americana é democrática? Rio de Janeiro: FGV 

Editora, 2015. p. 8. 
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que lutar para serem conquistados. Lutar para usufruir de direitos positivados 

em uma constituição constitui-se numa incoerência".214 

 King fez uso de diversos meios lícitos para alcançar os direitos negados 

aos afro-americanos, como marchas, boicote e discursos. No célebre discurso 

“I Have a Dream”, proferido em 28 de agosto de 1963, ele procurou encorajar o 

povo desalentado e motivar a nova geração a lutar pelos seus direitos, até que 

o racismo fosse eliminado completamente. Neste discurso, King menciona a 

Proclamação da Emancipação, que declarou a libertação dos escravos. 

Ao dirigir-se ao povo, após agradecer àqueles que afluíram ao encontro 

e mencionar as promessas não cumpridas, disse:   

De certo modo, viemos à capital do nosso país para descontar 

um cheque. Quando os arquitetos da nossa república 

escreveram as magníficas palavras da Constituição e a 

Declaração da Independência, eles estavam a assinar uma 

nota promissória da qual todo americano seria herdeiro. Essa 

nota foi uma promessa de que todos os homens teriam 

garantia aos direitos inalienáveis de “vida, liberdade e à 

procura de felicidade”.215 

 

 Nesta parte do discurso, o que Martin Luther King faz é cobrar os direitos 

prometidos que estão positivados na Declaração da Independência dos 

Estados Unidos. Quando ele faz menção dos "arquitetos da república", ele se 

refere a George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin 

Franklin, Alexandre James, Alexandre Hamilton, John Jay e James Madson. 

Todos estes homens tiveram uma participação direta ou indireta na elaboração 

da Constituição dos Estados Unidos atuando como presidentes da na nação 

americana, jornalistas, políticos abolicionistas e secretários do Conselho. 

                                                 
214 KENNEDY, R. The Civil Rights Acts Unsung Victory and how it changed the South. Harper`s 
Magazine, New Iork, June 2014. Disponível em: < https://harpers.org/archive/2014/06/the-civil-
rights-acts-unsung-victory/ >. Acesso em: 22 abr. 2019. (tradução nossa) 
215 “EU TENHO um sonho”: há 55 anos, Martin Luther King proferia discurso histórico. Portal 
Brasil de Fato, São Paulo, 28 ago. 2018.  Disponível em: 
<https://www.brasildefato.com.br/2018/08/28/eu-tenho-um-sonho-ha-55-anos-martin-luther-
king-proferia-discurso-historico/>. Acesso em: 22 abr. 2019. 

https://harpers.org/archive/2014/06/the-civil-rights-acts-unsung-victory/
https://harpers.org/archive/2014/06/the-civil-rights-acts-unsung-victory/
https://www.brasildefato.com.br/2018/08/28/eu-tenho-um-sonho-ha-55-anos-martin-luther-king-proferia-discurso-historico/
https://www.brasildefato.com.br/2018/08/28/eu-tenho-um-sonho-ha-55-anos-martin-luther-king-proferia-discurso-historico/
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4.4 DIREITO AO VOTO 

 O direito de votar, negado aos afro-americanos com a segregação, era 

dominado pela supremacia branca que subjulgava os negros e monopolizava 

os estados e toda esfera pública. Mesmo que a 14ª. Emenda proibisse a 

discriminação e a negação dos direitos, "o sul branco utilizou abertamente e 

com sucesso o poder privado e a autoridade estatal para negar aos negros o 

direito de votar".216 

 Para conquistar o direito de votar, os negros dos Estados Unidos 

passaram pelos piores tipos de humilhação. A violência era uma forma de 

intimidação que levou muitos deles a desistirem dos próprios direitos. Com o 

intuito de instigar e humilhar, a classe dominante aplicava o teste de 

alfabetização, a taxa de votação e a privatização dos direitos em caso de 

prisão. Para os brancos que não sabiam ler, de outro modo, era necessário 

simplesmente após ouvir um trecho da Constituição e, após uma breve 

interpretação, eram permitidos de votar. Quanto às prisões dos negros,  

(...) como os negros eram desproporcionalmente acusados de 

crimes – na verdade, alguns crimes eram especificamente 

tipificados com o objetivo de eliminar os negros do eleitorado –, 

as leis de restrição de direitos a criminosos efetivamente 

suprimiam o voto negro também. Depois do colapso do Jim 

Crow, todos os dispositivos racialmente neutros de exclusão 

dos negros do eleitorado foram eliminados por meio de ações 

judiciais ou de leis, exceto as leis de restrição de direitos de 

criminosos. Alguns tribunais entenderam que essas leis 

“perderam sua marca discriminatória” porque foram alteradas 

desde o colapso do Jim Crow. Outros tribunais permitiram que 

as leis se mantivessem porque o preconceito racial aberto está 

ausente do registro legislativo.217 

 

 

 Em teoria, a 15ª Emenda, ao afirmar que "o direito de voto dos cidadãos 

dos Estados Unidos não poderá ser negado ou cerceado nem pelos Estados 

                                                 
216 KENNEDY, R. Matin Lutherr King´s Constitution: A legal history of the Montgomery Bus 

Boycott. The Yalle Law Jornal, New Haeven, v. 98, n. 6, Abril 1989. Disponível em: 
<http://www.jstor.org/stable/796572>. Acesso em: 23 maio 2017. (tradução nossa) 
217 ALEXANDER, M. A Nova Segregação: Racismo e encarceramento em massa. Trad. Pedro 
Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2018. Arquivo Kindle. 
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Unidos nem por qualquer Estado, por motivo de raça, cor ou de prévio estado 

de servidão" legou aos afro-americanos o direito de votar. Na década de 1890 

e início de 1900, sete estados do Sul criaram a "Cláusula de Avô".218 "Esta 

cláusula exigia dos novos eleitores que provassem, para conquista do direito 

de voto, que os seus respectivos avôs já tivessem gozado desse mesmo direito 

em 1860",219 ou seja, uma forma de liquidar o voto dos imigrantes, tendo em 

vista que a maioria foi escravizada antes da década 1860 e, portanto, não teria 

como comprovar tal exigência. 

 Apesar de a estatística mostrar o aumento da população negra, sua 

representação numérica nas urnas era bem inferior, como se nota no trecho 

abaixo, referente aos anos de 1955 a 1960, relativo aos negros habilitados para 

o processo de votação:  

Em 1956, apenas 25% de todos os adultos negros do Sul 
estavam registrados para votar em comparação com 65% de 
todos os adultos brancos. Além disso, os votos negros se 
limitaram em grande parte às áreas urbanas. Em muitas áreas 
rurais, os eleitores negros eram praticamente inexistentes, no 
Mississipi, em 1955, não tinha registro de negros eleitores. 
Embora menos opressivo do que no Mississipi, o ambiente no 
Alabama para a participação do negro na política eleitoral 
também foi triste. Em 1960, apenas 9,1% dos negros da idade 
de votação no condado de Montgomery foram registrados, em 
comparação com 46,1% dos brancos da idade de votação. Em 
dois outros condados do Alabama povoados 
predominantemente por negros, nenhum deles foi registrado.220 

  

O medo e as retaliações imperavam, e a pequena minoria permitida de 

votar o fazia segundo as exigências dos seus senhores. Com isso, a classe 

dominante dava continuidade aos seus projetos por meio de seus 

                                                 
218 NITTLE, N. K. How Grandfather Clauses Disenfranchised African American Voters. 
ToughtCo Website, [s.l.], 22 Dec. 2018. Disponível em: 
<https://www.thoughtco.com/grandfather-clauses-voting-rights-4570970 >. Acesso em: 26 abr. 
2019. 
219 SANTOS, R. do. Os Sertaníadas 1500 a 1900: 500 Anos de Hipocrisia na História do Brasil. 
Porto Alegre: Revolução eBook, 2017. Arquivo Kindle. 
220 KENNEDY, R. Matin Lutherr King´s Constitution: A legal history of the Montgomery Bus 

Boycott. The Yalle Law Jornal, New Haeven, v. 98, n. 6, p. 999-1067, Abril 1989. Disponível 
em: <http://www.jstor.org/stable/796572>. Acesso em: 23 maio 2017. (tradução nossa) (grifos 
do autor) 
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representantes brancos, que criavam e aprovavam leis impeditivas à melhoria 

de vida dos afro-americanos, mantendo-os separados em seus guetos.  

Durante a era do Jim Crow, os afro-americanos tinham negado 
o direito a voto por meio de taxas de votação, testes de 
alfabetização, cláusulas de descendência e leis de restrição de 
direitos políticos de criminosos, embora a Décima Quinta 
Emenda à Constituição dos Estados Unidos previsse 
especificamente que “o direito dos cidadãos dos Estados 
Unidos a votar não será negado [...] por razões de raça, cor ou 
condição prévia de servidão”. Formalmente, os dispositivos 
racialmente neutros foram adotados para alcançar o objetivo de 
um eleitorado totalmente branco sem violar os termos da 
Décima Quinta Emenda e funcionaram muito bem. Como os 
afro-americanos eram pobres, frequentemente não podiam 
pagar as taxas de votação. E como tinham seu acesso à 
educação negado, não conseguiam passar nos testes de 
alfabetização. As cláusulas de descendência permitiam que os 
brancos votassem mesmo que não pudessem cumprir os 
requisitos, desde que seus antepassados pudessem votar.221  

 

 O baixo número de negros nas eleições se justifica, portanto, pelo alto 

índice de analfabetismo entre os afro-americanos, o que constituía uma 

espécie de cláusula impeditiva no sistema de votação usado pela supremacia 

branca. Vale dizer que, apesar de a população negra, na época dos 

movimentos civis, representar 11% da população total dos Estados Unidos, em 

2017, este percentual chegou a 15% da população222. 

 Conforme declarou Luther King, os brancos utilizavam barreiras que 

impediam os negros de desfrutarem direitos, comparadas ao estilo Gestapo de 

governos em postos municipais,223 para evitar que os negros se 

movimentassem de um lugar para outro, com lentidão nos processos e 

limitação de dias para atender os negros para qualquer tipo de reclamação e, 

                                                 
221 ALEXANDER, M. A Nova Segregação: Racismo e encarceramento em massa. Trad. Pedro 
Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2018. Arquivo Kindle. 
222 População negra durante o Civil Right Moviment (1954-68): 18.871.831, correspondendo 
aproximadamente a 11% da população dos Estados Unidos. População negra misturada com 
outras raças, em 2017: 47.411.470, correspondendo a 15% da população americana. In: Black 
Demografics: African American Population (Website). Disponível em: 
<https://blackdemographics.com/population/>. Acesso em 06 de maio de 2019. 
223 Trata-se da nomeação de policiais cruéis e fortemente armados, cujo objetivo era intimidar 
os negros, mas também fazer uso da força “se necessário”. Nesta época, os destaques de 
crueldade eram os xerifes Jim Clark, que atuava em Selma, e Lawrence A. Rainey, que 
comandava a Filadélfia e Mississipi. 
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por último, o teste de alfabetização que foi planejado para ser o mais difícil 

possível. 

 King informa que, dos 15 mil negros que estavam em condições de votar 

em Selma, bem como na região de Dallas, apenas 350 eram registrados, o 

que, ainda assim, não era garantia de voto, tampouco de liberdade de escolher 

em quem votar.  

Assim eram os Estados Unidos em 1965. Estávamos presos 

simplesmente por não podermos tolerar essas condições para 

nós mesmos e para nossa nação. Havia a necessidade clara e 

urgente de uma nova e aperfeiçoada lei federal, assim como de 

medidas mais amplas para aplicá-las, a fim de que finalmente 

se eliminassem todos os obstáculos ao direito de voto.224  

 

O clamor por justiça e por lei federais que pudessem olhar para a 

minoria marginalizada sempre esteve presente nos discursos de King, pois ele 

mesmo acreditava que pessoas oprimidas não podiam viver assim para 

sempre. Para ele, não bastava apenas clamar, era necessário ter alguém que 

pudesse ouvir o clamor do povo necessitado. King acreditava que, caso os 

negros pudessem exercer o direito de voto, a situação seria outra, "não haveria 

Jim Clarcks, pobreza opressiva, os filhos dos negros não seriam prejudicados 

pela segregação e todos poderiam viver em plena harmonia.225 

 Em maio de 1957, ao discursar no terceiro aniversário da decisão da 

Suprema Corte que pôs fim ao sistema segregacionista, Luther King percebeu 

que a conquista do direito do voto seria o único meio para mudar o sistema e 

fazer imperar a verdadeira democracia como resultante de um processo político 

justo. Ao se dirigir às autoridades e ao povo, seu pedido foi simples: "Deixe-nos 

votar".  

Deixem-nos votar, e não mais importunaremos o governo 

federal para falar de nossos direitos básicos. 

Deixem-nos votar, e não mais imploraremos ao governo federal 

pela promulgação de uma lei antilinchamento; com a força de 

                                                 
224 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 324. 
225 Ibid, p. 326. 
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nosso voto, inscreveremos essa lei nas leis do Sul e 

acabaremos com os atos covardes dos encapuzados que 

disseminam a violência. 

Deixem-nos votar (Deixem-nos votar), e transformaremos as 

más ações visíveis de multidões sanguinárias na calculada boa 

ação de pacatos cidadãos. 

Deixem-nos votar (Deixem-nos votar), e encheremos as 

assembleias legislativas com homens de boa vontade e 

enviaremos às câmaras sagradas do Congresso homens que, 

devotos do manifesto da justiça, jamais assinarão um 

“Manifesto Sulista”. 

Deixem-nos votar (Sim), e colocaremos, nos tribunais do Sul, 

juízes que atuarão com justiça e amarão a misericórdia, e 

colocaremos, à frente dos estados sulistas, governadores que 

experimentaram não só a amargura dos homens, mas o ardor 

de Deus. 

Deixem-nos votar (Sim), e implementaremos com calma e não 

violência, sem rancor ou ressentimento, a decisão da Suprema 

Corte de 17 de maio de 1954 (Isso mesmo).226 

 

 Este discurso de Luther King é, na verdade, um apelo à consciência das 

autoridades. King enfatizava que se tratava de um direito adquirido e não um 

favor a ser concedido, deixando claro que, caso fossem atendidos, nunca mais 

iriam importuná-los, pois, com o direito ao voto e a liberdade de escolha, 

colocariam pessoas nos diversos setores-chaves do governo, que abraçariam 

as lutas dos negros e elaborariam políticas públicas, com ações corretas para 

as áreas de maiores necessidades nos Estados Unidos. Ao rogar pelo direito 

de votar, King não tinha em mente apenas o afro-americano, mas todos os 

cidadãos americanos, indistintamente. 

 Foi em 15 de março de 1965, após uma semana do massacre sangrento 

ocorrido em Selma, que o presidente Johnson assinou a Lei dos Direitos do 

voto, aprovada pelo Congresso em 6 de agosto do mesmo ano. Nela, o 

presidente pôs termo final na segregação nas escolas públicas, acabou com o 

teste de alfabetização, declarou que qualquer cidadão americano era habilitado 

a votar e removeu toda e qualquer barreira que impedisse o acesso dos negros 

                                                 
226 KING, M. L. Um Apelo à Consciência: Os melhores discursos de Martin Luther King. Sel. e 

Org. Clayborn Carson e Kris Shepard. Trad. Sérgio Lopes. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. p. 49. 
(grifos do autor) 
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ao sistema eleitoral. O cumprimento da lei, contudo, ainda exigiu medidas e 

atitudes para que fosse cumprida e obedecida, tais como: 

Conferir jurisdição aos tribunais distritais dos Estados Unidos 

para fornecer medidas cautelares contra a discriminação em 

acomodações públicas, autorizar o Procurador Geral a instituir 

ações para proteger os direitos constitucionais em instalações 

públicas e educação pública, para estender a Comissão de 

Direitos Civis, para prevenir a discriminação em programas 

apoiados pelo governo federal, para estabelecer uma 

Comissão sobre Oportunidades Iguais de Emprego, e para 

outros propósitos. 

Seja promulgada pelo Senado e Câmara dos Representantes 

dos Estados Unidos da América no Congresso reunidos, que 

esta lei pode ser citada como a "Lei dos Direitos Civis de 

1964"227. 

 Todas estas exigências eram necessárias e deveriam constar no escopo 

da lei para garantir sua aplicabilidade em todos os setores. Esta lei foi resultado 

de sonho e certezas de que um dia a justiça brotaria como água do ribeiro para 

que as minorias pudessem desfrutar de paz e fruição dos seus direitos. 

 Com a conquista do direito ao voto, o caminho se tornou um pouco mais 

fácil para os afro-americanos, já que conseguiram eleger políticos que os 

representassem e lutassem pelos seus ideais.  

 

4.5 FILOSOFIA DOS DIREITOS HUMANOS – CONTEXTO HISTÓRICO  

 O respeito ao individuo, bandeira defendida pelos Direitos Humanos uma 

vez que dotado de moralidade e racionalidade, implica na dignidade com que 

todos devem ser tratados. Universais em sua aplicabilidade, a instituição 

desses direitos foi marcada por um início conturbado, e, no final do século 

XVIII, a filosofia dos direitos humanos consegue triunfar na Europa Ocidental e 

na América do Norte. 

                                                 
227 TRANSCRIPT of Civil Rights Act (1964). Our Documents Website. American History, 
Civics and Services. NHD, et a., [s.l.], [s.d.]. Disponível em: 
<https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&doc=97&page=transcript>. Acesso em: 
08 maio 2019. (tradução nossa) 

https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&doc=97&page=transcript
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 Mudanças aconteceram no foco das questões ligadas aos direitos 

humanos ao longo no tempo. "Os direitos humanos que nossos 

contemporâneos invocam não são idênticos àqueles que seus ancestrais 

preconizaram ou combateram".228 Nos Estados Unidos, a questão da 

escravidão levou o país a tomar decisões para assegurar os direitos das 

minorias. 

 Precedendo o texto constitucional, a primeira manifestação jurídica de 

filosofia dos direitos humanos está positivada no Bill of Rights ou Atos dos 

Direitos. Os direitos à liberdade, por exemplo, só foram mencionados nas 

primeiras emendas em setembro de 1789. Partindo do entendimento de que 

"os homens nascem e permanecem livres e são iguais em direito", a 

Declaração de 1789 procurou assegurar, ao individuo, liberdade, propriedade e 

segurança. A não observação destes princípios basilares ensejou o não 

cumprimento na prática diária, por exemplo, a questão da escravidão dos afro-

americanos que, por não serem considerados cidadãos, não tinham seus 

direitos reconhecidos nos Estados Unidos. Fábio Comparato trata o 

pensamento de superioridade dos colonizadores dos Estados Unidos em 

relação aos negros nos termos seguintes:  

(...) apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que 

os distinguem entre si, merecem igual respeito, como únicos 

entes no mundo capazes de amar, descobrir a verdade e criar 

a beleza. E o reconhecimento universal de que, em razão 

dessa radical igualdade, ninguém – nenhum indivíduo, gênero, 

etnia, classe social, grupo religioso ou nação – pode afirmar-se 

superior aos demais.229 

 

 Os sentimentos de superioridade daqueles que dominavam a minoria, nos 

Estados Unidos, os levavam a ações que iam desde violência verbal até a 

física. Martin Luther King, inspirado na filosofia de Mahatma Gandhi, foi um 

defensor dos direitos humanos, já que sua atuação não se restringiu à 

                                                 
228 MORANGE, J. Direitos Humanos e Liberdades Públicas. Trad. Eveline Bouteiller. Barueri, 
SP: Manole, 2004. p. 4. 
229 COMPARATO, F. K. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 
2003. p. 4. 
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liderança dos movimentos civis. A liberdade, a moradia, a educação e a saúde 

eram também pautas de sua luta.  

Ao chegar a Birmingham, em 1963, para ocupar o cargo de pastor da 

Igreja Batista, King percebe a existência de um movimento voltado para os 

direitos humanos, o Christian Movement for Human Rights (ACMHR), criado 

em 1956.230 Antes da luta de King pelos direitos humanos, William E. B. Du 

Bois já havia feito o mesmo, mas não com o mesmo espírito aguerrido de King. 

Na qualidade de secretário da NAACP (National Association for the 

Advancement of Colored People), fundada em 1910, Du Bois participou, em 

1947, do encontro da Organização das Nações Unidas, onde discursou sobre o 

tema "Um apelo ao mundo: uma declaração sobre a negação dos direitos 

humanos às minorias e um apelo às nações unidas para reparações", cujo foco 

foi a questão do voto negado aos afro-americanos. Além disso, ele procurou 

atacar outras formas de discriminação, demonstrando que Direitos Humanos 

tem, como princípio fundamental, o respeito ao individuo como pessoa, ser 

moral e racional que deve ser tratado com dignidade e respeito 

independentemente da posição que ocupe ou da cor da pele. Após fazer uma 

análise histórica da chegada do afro-americano nos Estados Unidos e a forma 

como foi reduzido à escravidão, Du Bois relata as injustiças cometidas contra 

esta raça destacando que: 

O chamado grupo negro americano, portanto, embora não seja 

em nenhum sentido absolutamente desvinculado fisicamente 

de seus compatriotas americanos, tem, no entanto, uma forte 

unidade cultural hereditária, nascida da escravidão, do 

sofrimento comum, da prescrição prolongada e do 

cerceamento de questões políticas e civis, direitos; e 

especialmente por causa de deficiências econômicas e 

sociais.231 

                                                 
230 OPPENHEIMER, D. B. Martin Luther King, Walker v. City of Birmingham, and the letter from 
Birmingham jail. U. C. Davis Law Review. University of California Davis, v. 6, n. 4, Summer 
1993. p. 801. Disponível em: <http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/602>. Acesso em: 09 
maio 2019. 
231 (1947) W.E.B. DuBois, “An Appeal to the World : A Statement of Denial of Human Rights to 
Minorities…” BlackPas.Org Website, 03 May, 2011. Disponível em:  
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 A crítica de Du Bois é no sentido de que há uma identidade cultural do 

afro-americano com o povo nativo que não se pode negar, mas, devido à cor 

da pele, este indivíduo é visto como inferior e sujeito à exploração e negação 

de todo e qualquer direito. Este tipo de atitude empurrou o povo negro para os 

guetos das cidades, levando-os a viver como marginalizado.  

A partir dessa situação difícil e caótica, os afro-americanos procuraram 

desenvolver suas habilidades e talentos para que pudessem enfrentar a 

realidade, o que contribuiu para o desenvolvimento da nação americana.  

Em grande parte a partir deste fato, surgiram seus dons 

culturais para a América - seu ritmo, música e música popular – 

sua fé e costumes religiosos; sua contribuição para a arte e 

literatura americanas; sua defesa de seu país em todas as 

guerras, na terra e no mar; e especialmente a dura e contínua 

labuta sobre a qual a prosperidade e a riqueza deste continente 

foram amplamente construídas.232 

 

 

 O manifesto de Du Bois é, na verdade, uma denúncia às injustiças e ao 

desrespeito a este povo, que contribuiu para o progresso dos Estados Unidos. 

O grito do defensor dos oprimidos é um sinal de alerta para aqueles que 

defendiam a escravidão, para aqueles que eram silentes e indiferentes ao que 

acontecia no caso das igrejas, aos que detinham o poder de mudar as leis. 

Este clamor é um apelo às consciências cauterizadas e acostumadas com a 

escravidão.  

Se, no entanto, o efeito do sistema de castas de cor no negro 

americano tem sido bom e mau, seu efeito sobre a América 

branca tem sido desastroso. Tem repetidamente liderado a 

maior tentativa moderna de governo democrático de negar 

seus ideais políticos, falsificar suas afirmações filantrópicas e 

                                                                                                                                               
<https://www.blackpast.org/global-african-history/primary-documents-global-african-
history/1947-w-e-b-dubois-appeal-world-statement-denial-human-rights-minorities-case-
citizens-n/>. Acesso em: 22 maio 2019. (tradução nossa) 
232 (1947) W.E.B. DuBois, “An Appeal to the World : A Statement of Denial of Human Rights to 
Minorities…” BlackPas.Org Website, 03 May, 2011. Disponível em:  
<https://www.blackpast.org/global-african-history/primary-documents-global-african-
history/1947-w-e-b-dubois-appeal-world-statement-denial-human-rights-minorities-case-
citizens-n/>. Acesso em: 22 maio 2019. (tradução nossa) 
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tornar sua religião uma grande hipocrisia. Uma nação que 

declarou ousadamente "que todos os homens são iguais", 

começou a construir sua economia na escravidão; mestres que 

declararam impossível a mistura racial, venderam seus próprios 

filhos à escravidão e deixaram uma descendência mulata que 

nem a lei nem a ciência podem hoje desenredar; Igrejas que 

dispensavam a escravidão chamando o pagão a Deus, 

recusavam-se a reconhecer a liberdade dos convertidos ou a 

admitir igualdade de comunhão. A disputa seccional sobre os 

vastos lucros do trabalho escravo e a revolta conscienciosa 

contra a transformação do ser humano em bens imóveis 

levaram a uma sangrenta guerra civil e a uma emancipação 

parcial dos escravos que, no entanto, até hoje não está 

completa.233 

 
 

 As críticas feitas por Du Bois, pois, deveriam sensibilizar a consciência 

dos participantes e membros das Organizações Unidas, porém, 

lamentavelmente, ele não obteve êxito para que alguma ação concreta fosse 

realizada. Ao terminar a carta de apresentação aos líderes das Nações Unidas, 

Du Bois suplica: 

Portanto, Povos do Mundo, nós negros americanos apelamos 

para vocês. Nosso problema na América não é apenas uma 

questão interna dos Estados Unidos. É um problema básico da 

humanidade; da democracia; da discriminação por causa de 

raça e cor; e, como tal, exige sua atenção e ação. Nenhuma 

nação é tão grande que o mundo possa permitir que ela 

continue a ser deliberadamente injusta e cruel com seus 

próprios cidadãos. Este é o nosso apelo ao mundo.234 

 

 

 Seu objetivo era apresentar provas que apontassem para o passado e o 

presente a respeito da situação dos negros americanos. Du Bois foi um 

defensor dos direitos civis e humanos; seu modo simples e humilde conquistou 

o jovem Martin Luther King Jr., sendo “uma figura importante na luta pela 

                                                 
233 (1947) W.E.B. DuBois, “An Appeal to the World : A Statement of Denial of Human Rights to 

Minorities…” BlackPas.Org Website, University of Washington, Washington, 03 May, 2011. 
Disponível em:  
<https://www.blackpast.org/global-african-history/primary-documents-global-african-
history/1947-w-e-b-dubois-appeal-world-statement-denial-human-rights-minorities-case-
citizens-n/>. Acesso em: 22 maio 2019. (tradução nossa) 
234 Ibid., on-line. (tradução nossa) 
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desigualdade social, graças ao que Martin Luther King chamou de ‘insatisfação 

divina com todas as formas de injustiça’”.235 Corroborando a mesma ideia, 

Marcos de Jesus assevera: 

W. E. B. Du Bois foi talvez um dos primeiros pensadores afro- 

americanos a revelar, com bastante argúcia, as cumplicidades 

entre modernidade e terror. Na leitura dele, a modernidade 

ocidental se alimentou de inúmeras formas, da exploração do 

negro africano a tal ponto que as conquistas ditas civilizadas 

não teriam sido possíveis sem essa relação de dominação.236 

 
 

 Assim como Luther King, portanto, Du Bois foi um paladino na defesa e 

conquista destes direitos.  

 King tornou-se conhecido como líder dos direitos humanos por ocasião do 

Massacre de Sharpeville, em 1960, quando o movimento de desobediência à 

lei do apartheid, na África do Sul (que impedia que negros andassem 

livremente pelas ruas da cidade de Johanesburgo), ceifou a vida de vários 

negros. King também discursou contra a Guerra do Vietnã, e, juntamente com 

"I have a dream", o fez amplamente conhecido. Sua dedicação e bravura lhe 

renderam o Prêmio Nobel da Paz em 1964 e um reconhecimento mundial. 

Notoriamente, ele consegue expandir sua liderança a favor das minorias, 

atrelando a elas o valor e a necessidade dos direitos civis e humanos.  

King expandiu sua liderança em direitos humanos ao se 

mobilizar, de formas concretas, para enfatizar direitos 

econômicos como direitos humanos, começando pelo menos 

um ano antes de seu trágico assassinato em 1968, em 

Memphis, onde ele havia chegado para marchar em apoio à 

crise econômica.237 

                                                 
235 MAZAREM, P. Willian Du Bois, Um ilustre desconhecido! Paulo Mazarem Blogspot, [s.l.], 
16 out. 2014. Disponível em: <http://profpaulomazarem.blogspot.com/2014/10/willian-du-bois-
um-ilustre-desconhecido.html>. Acesso em: 22 maio 2019. 
236 JESUS, M. D. Violência, morte e direitos humanos: o genocídio da população negra como 
normalidade democrática. Portal Buala, Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa, 06 set. 2017. 
Disponível em: <http://www.buala.org/pt/a-ler/violencia-morte-e-direitos-humanos-o-genocidio-
da-populacao-negra-como-normalidade-democratica>. Acesso em: 21 maio 2019. 
237 RICHARDSON, H. J. Dr. Martin Luther King, Jr. as an International Human Rights Leader, 

Villa Nova Law Review, Villanova University Charles Widger School of Law, v. 52, n. 3, 2007. 
Disponível em: <http://digitalcommons.law.villanova.edu/vlr/vol52/iss3/2>. Acesso em: 27 maio 
2019. p. 472. (tradução nossa) 
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Ao colocar os direitos humanos no mesmo nível de importância dos 

direitos civis, King demonstra que um não pode sobreviver sem o outro. A 

Guerra do Vietnã despertou sua atenção, o que o levou a afirmar: "Há uma 

relação muito evidente e quase óbvia entre a Guerra do Vietnã e a luta que 

muitos de nós travamos na América". Antes do início da guerra, King afirma 

uma promessa para pobres, negros e brancos, que os tornou esperançosos, 

mas, com o início da guerra, o programa de combate à pobreza deu lugar aos 

interesses da guerra: "A guerra é como um inimigo dos pobres".238 

 O envio de jovens negros para lutar em uma guerra que não era deles foi 

motivo do discurso "Para além do Vietnã: é hora de quebrar o silêncio",  em 

1965. O candidato à presidencia dos Estados Unidos George McGovem, em 

1972, registra que "o número deplorável de jovens negros convocados para a 

luta no Vietnã – como nunca se vira em nenhuma outra guerra – era 

obviamente uma flagrante injustiça".239 Neste discurso, King declarou:  

Os jovens negros que foram frustrados pela nossa sociedade 

são enviados ao Sudeste Asiático, para garantir, a mais de 12 

mil quilômetros de distância, liberdades que inexistem aqui no 

sudeste da Georgia ou no leste do Harlem. Assim fomos 

repetidamente confrantados pela cruel ironia de assistir pela 

televisão a jovens negros e brancos morrerem lado a lado por 

uma nação que não permitiu que dividissem os mesmos 

bancos escolares. Assistimos, então, essa brutal solidariedade 

que os levava a incendiar juntos as casas de uma aldeia, mas 

percebemos que dificilmente eles morariam no mesmo 

quarteirão em Chicago. Não poderia me silenciar diante de tão 

cruel manipulação dos pobres.240 

 
  

A Guerra do Vietnã foi um divisor de águas para o povo americano e um 

forte elemento para que Luther King pudesse expressar seu pensamento a 

respeito dos jovens negros convocados para defender a nação americana. 

Unindo brancos e negros, não na luta pela igualdade racial, a guerra foi o único 

                                                 
238 KING, M. L. Um Apelo à Consciência: Os melhores discursos de Martin Luther King. Sel. e 
Org. Clayborn Carson e Kris Shepard. Trad. Sérgio Lopes. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. pp. 
118-119. 
239 McGOVERN, G. Apresentação. In: Ibid., p. 113. 
240 KING, op. cit., p. 119. 
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momento em que olharam para o negro com um pouco de valor, para lutar e 

defender os ideais dos poderosos, destruir seu próximo e aniquilar sua cultura.  

Ricardo Castilho, em Direitos Humanos, afirma que "há um traço de 

brutalidade na personalidade humana, herança de um instinto animal que a 

civilização ainda não foi capaz de eliminar"241. Não foi capaz de eliminar devido 

à ausência da educação que molda os traços de uma formação primitiva. Ao 

analisar o grau de crueldade e a falta de amor para com o próximo, Castilho 

argumenta: 

Consciente ou inconscientemente, homens de todos os povos 

seguem a cartilha da crueldade, seja para com os 

semelhantes, pilhando-os e até causando-lhes a morte, seja 

para com os que lhes parecem inferiores, escravizando-os e 

destruindo-lhes mais do que a vida, mas a própria cultura e 

identidade.242 

 

 

  A crueldade empreendida contra os afro-americanos, que culminou na 

segregação e no racismo desenfreado, levou Martin Luther King a lutar pela 

defesa dos Direitos Humanos. Em sua opinião, estes tinham um potencial 

revolucionário que deveria ser levando adiante a qualquer custo. Segundo 

Alexander,243 após a marcha e a luta pelo voto em Selma, King afirmou: 

Nos últimos doze anos, temos lutado em um movimento de 

reforma (...). Mas depois de Selma e da lei de direito ao voto, 

entramos em uma nova era, que deve ser uma era de 

revolução. Devemos observar a grande distinção entre um 

movimento de reforma e um movimento revolucionário. Somos 

chamados a levantar certas questões básicas que dizem 

respeito a toda a sociedade.  

 

                                                 
241 CASTILHO, R. Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 13. 
242 Ibid., p. 13. 
243 ALEXANDER, M. A Nova Segregação: Racismo e encarceramento em massa. Trad. Pedro 
Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2018. Arquivo Kindle. 
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4.6 AS MARCHAS COMO ELEMENTO DE CONQUISTA  E REFLEXÃO 

 Falar das marchas, como elemento de conquista utilizadas por Martin 

Luther King, implica em um olhar reflexivo-teológico sobre elas e sobre as 

habilidades e dons concedidos por Deus a King para sua vocação pastoral.  

 Ao destacar algumas marchas importantes que aconteceram ao longo da 

história (como a Grande Marcha do Sal, organizada por Gandhi, na cruzada 

pacífica pela libertação da Índia), Chaves insere as de King, especificamente a 

luta pelos direitos civis.244 Apesar de analisar este movimento apenas pelo 

aspecto social, é preciso ver o sentido bíblico  e interpretar os objetivos de King 

no uso desta modalidade.  

 Na qualidade de pastor, Luther King conseguiu desenvolver excelentes 

habilidades na área bíblica e teológica, aplicando-as com cuidado na sua 

oratória como pregador. A partir do texto de Êxodo que narra a saída do povo 

de Israel da escravidão no Egito (capítulo 14) com precisão e riqueza de 

detalhes, ele mostra a primeira marcha dirigida pelo líder Moisés rumo à Terra 

Prometida, não obstante a falta de fé do povo nos atos salvíficos de Deus e a 

ausência de confiança no líder Moisés, bem como a fúria de Faraó contra 

todos. O texto de Êxodo14 descreve cenas de desespero e obediência, e o 

comando de voz do Criador para que o povo seguisse adiante e não ficasse 

parado. Com a leitura do texto percebe-se que foi preciso uma ordem direta de 

Deus para que o povo marchasse em direção ao Mar Vermelho e deixasse que 

Ele, o próprio Deus conduzisse o restante da história.245 

                                                 
244 CHAVES, C. A. A Marcha Nacional dos Sem-Terra: Um Estudo sobre a Fabricação do 
Social. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2000. p. 23. 
245 (Êxodo 14.10-22) 10 E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que 
os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito; então, os filhos de Israel clamaram ao 
SENHOR. 11 Disseram a Moisés: Será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, 
para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? 12 
Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor 
nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. 13 Moisés, porém, respondeu ao 
povo: Não temais; aquietai-vos e vede o livramento do SENHOR que, hoje, vos fará; porque os 
egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. 14 O SENHOR pelejará por vós, e vós 
vos calareis. 15 Disse o SENHOR a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel 
que marchem. 16 E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que 
os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 17 Eis que endurecerei o coração dos 
egípcios, para que vos sigam e entrem nele; serei glorificado em Faraó e em todo o seu 
exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos; 18 e os egípcios saberão que eu sou o 
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Thomas A. Mulhall, em A Lasting Prophetic Legacy registra que Paul R. 

Garber, considerado um dos maiores eruditos da época, destaca sua 

impressão a respeito de King e o paraleleo com a passagem do povo pelo Mar 

Vermelho, afirmando: 

King viu o movimento moderno de liberdade negra como uma 

continuação de um antigo movimento de liberdade, no qual, 

segundo Êxodo, Deus falou através de Moisés, dizendo: “Deixe 

meu povo ir”. King relembrou os eventos corajosos de o êxodo: 

a escravidão desumana infligida aos hebreus, sua fuga 

dramática dos cruéis egípcios, a passagem milagrosa dos 

israelitas através do Mar Vermelho e o afogamento do exército 

egípcio que os perseguia.246  

 

Assim como o povo não acreditou em Moises no início, o mesmo 

aconteceu com King frente às lutas para a conquista dos direitos dos negros 

americanos. Com as marchas, King não tinha em mente confrontar as 

autoridades, a exemplo dos Panteras Negras e de Malcolm X, mas reunir e 

mobilizar pessoas para que, com a força da união, pudessem transformar as 

instituições e revolucionar a sociedade, sem o uso de arma ou de violência.247 

Na compreensão de Antonio González, "as marchas pela liberdade foram  

táticas usadas em centenas de cidades para conscientizar a população negra e 

reivindicar seus direitos perante autoridades e instituições brancas".248 

                                                                                                                                               
SENHOR, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. 19 Então, 
o Anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles; 
também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles, 20 e ia entre o 
campo dos egípcios e o campo de Israel; a nuvem era escuridade para aqueles e para este 
esclarecia a noite; de maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. 
21 Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o SENHOR, por um forte vento oriental que 
soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram 
divididas. 22 Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco; e as águas lhes foram 
qual muro à sua direita e à sua esquerda. In: A BÍBLIA Sagrada. Trad. João Ferreira de 
Almeida. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 1999. pp. 14-5. 
246 MULHALL, T. A. A Lasting Prophetic Legacy: Martin Luther King Jr., the World Council of 
Churches, and the Global Crusade Against Racism and War. Eugene: Stock Publishers, 2014. 
p. 4. Arquivo Kindle. (tradução nossa) 
247 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 265. 
248 GONZÁLEZ, A. Martin Luther King. Madrid: Editorial CCS, 2008. Arquivo Kindle. 
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 Além disso, as marchas dirigidas por Luther King tinham a intenção de 

motivar as pessoas e fazer com que o protesto fosse visto não apenas pelos 

moradores locais, mas também por pessoas de outros países, como aconteceu 

na marcha de Washington. Mesmo não acreditando no potencial de King, 

algumas igrejas brancas, que no início não queriam se misturar, acabaram 

hipotecando-lhe ajuda e marchando unidos para Washington.249 

 Assim, o sistema de marcha foi uma estratégia de mobilização tanto de 

negros, como vítimas do racismo e da exclusão, quanto de brancos, no que diz 

respeito ao despertar de novas consciências para uma sociedade opressora, 

unindo-os aos negros no combate às diferenças raciais. Michelle Alexander 

afirma que "os ativistas de direitos humanos criaram um movimento nacional 

para salvar as ações afirmativas, completado com marchas, organização e 

campanhas midiáticas, bem como incessantes reuniões de estratégia, 

conferências e ações judiciais."250 Ela reconhece a força do movimento e 

lamenta que as pessoas não fizessem uso deste mesmo expediente para 

acabar com o encarceramento em massa. Sobre o impacto das marchas,  

Michelle faz o seguinte relato: 

Se não tivesse ocorrido um movimento grande de base 

atacando diretamente o sistema de castas raciais, o Jim Crow 

poderia estar vivo e bem até hoje. Na década de 1950, o 

Movimento dos Direitos Civis estava em efervescência, 

encorajado pelas decisões da Suprema Corte e pelo ambiente 

político doméstico e internacional em mutação. Com 

extraordinária bravura, líderes de direitos civis, ativistas e 

clérigos progressistas lançaram boicotes, marchas e 

ocupações contra o sistema Jim Crow. Enfrentaram 

mangueiras de incêndio, cães policiais, bombas e 

espancamentos promovidos por movimentos brancos e pela 

polícia.251 

 

                                                 
249 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 267. 
250 ALEXANDER, M. A Nova Segregação: Racismo e encarceramento em massa. Trad. Pedro 
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 As marchas lideradas por Luther King foram pacíficas, ainda que fossem 

recebidas com preconceito e raiva por parte dos opositores; eles não 

revidavam, pois o objetivo era que o grito de liberdade e de esperança dos 

negros americanos pobres e oprimidos ecoasse pelo mundo e encontrasse 

uma resposta satisfatória e uma solução para os problemas.  

 A marcha sobre Washington, em 28 de agosto de 1963, é considerada 

uma das mais importantes realizadas por King, foi descrita por ele da seguinte 

maneira:  

Foi um grito vindo dos corações de um povo que tinha sido 

muito paciente por um tempo longo demais. Era um grito que 

vinha do Norte e do Sul. Era um grito que chegava aos ouvidos 

de um presidente e os estimulava a assumir uma posição como 

estadista. Era um grito que atingia os salões do Congresso e 

levava as câmaras legislativas a uma retomada do Grande 

debate. Era um grito que despertava as consciências de 

milhões de brancos americanos e os fazia examinarem a si 

mesmos e refletirem sobre a condição de 20 milhões de irmãos 

deserdados. Era um grito que tirava os homens de Deus de 

seus púlpitos, aonde vinha pregando somente uma espécie de 

amor, e os levava para as ruas a fim de praticarem a militância 

das segundas-feiras. Vinte milhões de negros fortes, militantes 

em marcha, flanqueados por legiões de aliados brancos, eram 

voluntários de um exército dotado de uma vontade e de um 

propósito – concretização de uma nova e gloriosa liberdade.252 

 

 Birmingham foi o palco e o nascedouro desta multidão, que resolveu 

marchar unida e fazer com que seus gritos encontrassem eco nos corações, 

mentes e nos lugares mais remotos dos Estados Unidos da América. Este foi o 

grito de liberdade, da vitória que, como um vírus, contagiou pessoas, unindo 

suas vozes em busca deste ideal maior, que é a vida.  

 As marchas lideradas por Luther King foram importantes, até mesmo 

aquelas com poucos participantes, como a marcha de Albany, com 250 

pessoas, em que ele foi preso. Por sua vez, em 28 de agosto 1963, o pastor 

                                                 
252 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 

A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. pp. 262-263. 
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batista Martin Luther King promoveu uma caminhada em direção ao 

Monumento de Lincoln, reunindo em torno de 250.000 pessoas. Foi deste lugar 

que ele proferiu o seu discurso "Eu tenho um sonho".  

 

4.7 OS SERMÕES COMO ELEMENTOS DE REFLEXÃO FILOSÓFICA 

 Foi por meio dos sermões que King conseguiu expandir seus ideais de 

desafios e conquistas. Compreender os sermões de King não era tarefa fácil, 

pois exigia do ouvinte certo esforço intelectual para entender as entrelinhas. O 

conhecimento adquirido pelo líder, em parte deve-se ao ensino ministrado 

pelos professores da Universidade de Boston, assim como ao seu esforço e 

interesse nas leituras. Para Justo González,  

As teologias até então apresentas encontraram eco do 

Movimento dos Direitos Civis para os negros nos Estados 

Unidos e, particularmente, nos sermões e escritos de Martin 

Luther King, Jr. Enquanto os talentos de King como um 

pregador e líder e sua coragem, seja frequentemente 

ressaltada, ele também deveria ser visto como um importante 

teólogo. Tendo recebido seu grau de doutor pela Universidade 

de Boston, ele estava familiarizado com os últimos 

desenvolvimentos da teologia protestante branca e, por vezes, 

fez uso dela. Mas sua própria teologia estava profundamente 

enraizada na tradição das igrejas negras, com sua ênfase no 

Êxodo e em sua radical esperança escatológica. Assim, nos 

escritos de King, muito do que posteriormente veio a ser 

conhecido como "teologia negra" pode ser encontrado.253  

 

Além de pastor, King passou um bom tempo da sua vida estudando 

teologia e desenvolvendo suas aptidões para liderança. Como líder carismático 

que foi, ele pode desenvolver o seu dom de liderança no contexto das igrejas 

negras que frequentou e pastoreou. No contexto destas igrejas, "as posições 

estratégicas assumidas por King permitiam-lhe ficar familiarizado com as 

                                                 
253 GONZÁLEZ, J. L. Uma História do pensamento Cristão: Da Reforma Protestante ao 
século 20 – vol. 3. São Paulo: Cultura Cristã, 2004. pp. 475-476. 
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necessidades e aspirações dos negros".254 Isto quer dizer que na condição de 

pastor, ele não se limitava apenas a pregar, mais também conhecer as 

necessidades vitais dos seus ouvintes. Considerando que seu ministério foi 

desenvolvido numa igreja de negros, King, por viver o mesmo problema, soube 

como trabalhar as necessidades do seu povo. Um dos seus objetivos com seus 

sermões foi alcançar as pessoas, seus problemas e chegar onde elas estavam; 

para isto, ele fez uso da oratória e da mídia.  

King usa suas habilidades de oratórias bem desenvolvidas para 

fortalecer seu apelo aos negros. Ele se destacou de outros 

pregadores negros por meio do uso de homilias cristãs negras 

tradicionais para defender ideias políticos não convencionais 

para ampliar as fronteiras da religião africana.255  

 

 King desenvolveu um estilo próprio de pregação enraizada na tradição da 

igreja negra e que o distinguia dos demais pregadores. Ele não usava 

subterfúgios, como faziam os demais pregadores da sua época que, em vez de 

ajudar o povo, manipulava as suas emoções. King pode ser considerado um 

dos precursores da teologia da libertação por estar envolvido na pregação do 

Evangelho Social. 

 Com sua forma de agir e a força da sua oratória, King impactava as 

pessoas com suas mensagens. Além disso, seu carisma, ao contrário do que 

alguns acreditavam, também era uma de suas características principais. 

Dizer que King não era um líder carismático no sentido mais 

amplo do termo, torna-se um pouco semelhante a afirmar que 

ele não era cristão, mas a ênfase no carisma de King 

obscurece outros aspectos importantes de seu papel no 

movimento negro. Certamente, a oratória de King era 

excepcional e muitas pessoas viam King como um líder 

divinamente inspirado, mas King não recebeu e não quis o tipo 

de apoio inquestionável que é frequentemente associado a 

líderes carismáticos. Ele era um orador público profundo e 

                                                 
254 CARSON, C. Reconstructing the King Legacy: Scholars and national myths. The Martin 

Luther King Jr Papers Project. The Martin Luther King Jr Research and Education Institute. 
Stanford University, Stanford, 1990. Disponível em: 
<https://kinginstitute.stanford.edu/sites/./reconstructing_legacy.pd>. Acesso em: 12 jun. 2019. 
(tradução nossa) 
255 Ibid., on-line. (tradução nossa) 
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provocativo, além de um palestrante emocionalmente 

poderoso.256 

 

 O carisma, para King, era importante, mas não o suficiente para um líder 

como argumentou Carson:  

King usou o carisma como uma ferramenta para mobilizar 

comunidades negras, mas ele sempre o usou no contexto de 

outras formas de liderança intelectual e política, refletindo sua 

formação acadêmica e adaptada a um movimento que continha 

muitos líderes fortes. King, sem dúvida, reconheceu que o 

carisma era uma das muitas qualidades de liderança à sua 

disposição, mas ele também reconheceu que o carisma não 

era uma base suficiente para a liderança em um movimento 

político moderno, alistando inúmeros líderes autoconfiantes. 

Além disso, ele rejeitou aspectos do modelo carismático que 

conflitavam com seu senso de suas próprias limitações.257 

  

Os sermões de King tinham o poder da persuasão e, aliados à sua 

oratória, imprimiam, nos corações das pessoas, força, confiança e até mesmo 

tomada de decisões positiva. Gilson Osvaldo Ribas registra um fato inusitado 

que aconteceu com King, a respeito de um sermão, cujas palavras ficaram 

gravadas na mente de certo líder negro: 

Conversando com um dos líderes negros, King diz que as 

coisas não podem continuar assim, e ele não pode continuar 

assim. O líder negro disse que mesmo estando todo 

machucado depois de ter apanhado na rua, ficou sabendo de 

um sermão do pastor King e lá foi para escutar. Ele perguntou 

se King se lembrava do sermão daquele dia. King respondeu 

que talvez não se lembrasse. Então o líder negro relembrou 

suas palavras: Você disse que nós iríamos triunfar. Que nós 

iríamos triunfar porque não existe outra maneira. Quer saber o 

                                                 
256 CARSON, C. Reconstructing the King Legacy: Scholars and national myths. The Martin 
Luther King Jr Papers Project. The Martin Luther King Jr Research and Education Institute. 
Stanford University, Stanford, 1990. Disponível em: 
<https://kinginstitute.stanford.edu/sites/./reconstructing_legacy.pd>. Acesso em: 12 jun. 2019. 
(tradução nossa) 
257 Ibid., on-line. (tradução nossa) 
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que mais disse? Você disse: Não temam. Porque nós já fomos 

longe demais para voltar.258   

 

 O objetivo de King era justamente fazer com que suas mensagens 

ficassem gravadas nas mentes e corações das pessoas, incomodando-as e 

conduzindo-as a uma reflexão e decisão. Seus sermões, assim como suas 

canções, eram elaborados levando-se em conta o contexto de vida da 

comunidade negra. A teologia inserida nos sermões de King era a vida prática, 

percebida de forma clara.  

Até mesmo a leitura e interpretação mais superficial dos 

artigos, livros, sermões, discursos e entrevistas de King revela 

uma dimensão profundamente teológica ao seu pensamento 

sobre a liberdade humana. Em vez de separar a teologia de 

sua experiência da igreja negra de sua defesa pública por 

direitos humanos iguais, King manteve sua teologia no centro 

do palco em seu trabalho de justiça social. King baseou sua 

compreensão da justiça da luta contra o racismo, o militarismo 

e a pobreza em sua fé no Deus pessoal do mundo.259  

 
 

 A teologia, para Luther King, é a vida na prática diária, é levar em 

consideração o sofrimento, o desprezo e o ódio que o povo negro teve que 

suportar durante muitos anos. Em cada mensagem ou sermão, a vida dos seus 

semelhantes estava presente; resgatar o senso de dignidade era 

extremamente importante para King. 

O Deus a quem King falou em milhares de sermões e centenas 

de entrevistas e artigos, foi o fundamento de toda a vida, até 

mesmo a vida das pessoas brancas, e a garantia da libertação 

humana, mesmo para o detestável ou escravo mais 

repugnante. Os negros não precisam acreditar que são 

individualmente ou como um grupo de alguma forma especial 

ou melhor do que outros; eles precisam afirmar sua dignidade 

                                                 
258 RIBAS, G. O. Martin Luther King: A Marcha de Selma. [s. l.]: Amazon Digital Services, 
2017. Arquivo Kindle.  
259 DON, D. L. Black and Human: Rediscovering King as a Resource for Black Theology and 
Ethics. Wichit, KS: TUMI, 2000. Arquivo Kindle. (tradução nossa) 
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humana básica de uma maneira que os conecte, ao invés de 

aliená-los, de seus semelhantes.260 

 

  

King gastava, em média, 15 horas por semana para preparar seus 

sermões, sempre fundamentados na teologia, sobretudo nos livros de Teologia 

Sistemática de Paul Tillich, cujas leituras aconteceram ainda nos tempos de 

estudante, como já dito.  Além disso, seus sermões eram emoldurados com um 

misto de política e uma chamada à aceitação da identidade do negro.  O negro, 

para Luther King, deveria assumir sua identidade, a exemplo do que ensina a 

música de James Brown, "Say It Loud, I´m Black And I´m Proud”, lançada em 

1968.261 

 Colocando em prática seus dons e talentos, King pregava como um 

pastor pertencente de uma igreja negra; valorizando o ser humano como criado 

à imagem de Deus e elevando a autoestima dos ouvintes, sejam eles negros 

ou não. A respeito das suas habilidades, Richard Lischer comenta:  

Assim como todos os pregadores negros e brancos, Martin 

Luther King confiava no que lhe fora dado. (...) Para a 

construção de seus sermões, o que King recebeu foi um 

conjunto de títulos, esboços e fórmulas de outros pregadores. 

Os contornos seguiram os esquemas de sermões 

convencionais que ele havia aprendido na igreja negra e de 

seus professores do seminário. As fórmulas eram o que os 

oradores clássicos teriam chamado de provas dos argumentos 

de quem falava. As provas ilustram ou substanciam os 

argumentos e muitas vezes são excepcionais com uma beleza 

sensual que obscurece a lógica das próprias ideias. Juntos, os 

contornos e as provas constituem o que a tradição clássica 

chamou de "topoi", ou “lugares”, onde uma cultura ou tradição 

                                                 
260 DON, D. L. Black and Human: Rediscovering King as a Resource for Black Theology and 
Ethics. Wichit, KS: TUMI, 2000. Arquivo Kindle. (tradução nossa) 
261 “Diga alto, sou negro e tenho orgulho”, James Brow  
Agora exigimos uma chance de fazer as coisas para nós mesmos 
Estamos cansados de bater a cabeça contra a parede 
E trabalhando para alguém 
Somos pessoas, somos como os pássaros e as abelhas 
Preferimos morrer de pé 
Do que viver de nossos joelhos 
Diga alto, sou negro e tenho orgulho.  
(tradução nossa) 
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religiosa “armazena” suas pepitas de sabedoria e seus 

métodos básicos de dizer a verdade. Os lugares comuns 

homiléticos são "coisas seguras" no arsenal do falante. Eles 

podem ser contados para produzir resultados porque eles 

foram completamente testados em campo por gerações de 

pregadores.262 

 

 Destacam-se, assim, do conjunto de conhecimento que davam vida as 

suas mensagens, a boa forma literária, a retórica e, sobretudo, a didática. King 

sabia de onde tirar pérolas preciosas para dar consistência às suas pregações, 

baseado em um "arsenal de coisas seguras". Os sermões de King, muito bem 

elaborados, continham dados históricos e desafiavam as mentes a acompanhá-

lo na sua exposição bíblica, teológica e doutrinária. Seus argumentos 

convidavam o povo a se ver como protagonista principal da história, como em 

"O nascimento de uma nova nação", pregado na Igreja Batista de Montgomery 

em 07 de abril de 1957. Nesta mensagem, ele se dirige ao povo dizendo: 

No sermão desta manhã falarei sobre “O nascimento de uma 

nova nação”. E, como ponto de partida para a nossa reflexão 

comum, tomarei uma história há muito gravada na memória de 

sucessivas gerações. É a história do Êxodo, a história da fuga 

dos hebreus, do cativeiro no Egito – pelo deserto – à Terra 

Prometida. É uma bela história. Pude assistir em Nova York a 

sua versão para o cinema, intitulada “Os dez mandamentos”, e 

pude ver, em toda a sua beleza, a luta de Moisés, a luta dos 

seus devotos seguidores na tentativa de escapar do Egito, 

para, finalmente, partir pelo deserto, em direção à Terra 

Prometida. Essa é a história de todos os povos que lutam por 

liberdade. É a primeira história a narrar a manifesta busca 

humana pela liberdade. E demonstra as etapas que parecem 

inevitavelmente se seguir a essa busca.263   

 

 Nesta mensagem, King faz um paralelo com o Império Britânico que 

dominou opressivamente Gana até o momento de sua liberdade, narrando a 

                                                 
262 LISCHER, R. The Preacher King. New York: Oxford University Press, 1997. p. 94. Arquivo 
Kindle. (tradução nossa) 
263 KING, M. L. Um Apelo à Consciência: Os melhores discursos de Martin Luther King. Sel. e 
Org. Clayborn Carson e Kris Shepard. Trad. Sérgio Lopes. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. p. 31. 
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saída do povo judeu do Egito sob a liderança de Moisés. Descrevendo as lutas, 

os desapontamentos e sucessos pela liberdade alcançada,  

(...) King se envolve em sua própria versão de interpretação 

figurativa. Nos primeiros minutos ele estabelece os dois polos 

de sua tipologia. Primeiro, há o tipo, que é a história bíblica do 

Êxodo do cativeiro, cuja beleza foi recentemente reforçada no 

gozo do pregador de Os Dez Mandamentos de Cecil B. De 

Mille. Desde a emancipação, os negros na América estavam 

lendo o Êxodo como a história de sua própria libertação da 

servidão. Antes disso, eles leram e cantaram na esperança de 

redenção futura. Em seu sermão, King assume essa tradição 

figural sem mencioná-la. Ele se move rapidamente do tipo para 

o antítipo, que não é um programa político, mas uma condição 

ontológica da existência, "a busca explícita do homem pela 

liberdade".264   

 

 

 Luther King aplica a história no texto escolhido à vida real dos afro-

americanos pobres e oprimidos. Em alguns casos, seu método de interpretação 

era figurativo, em outros, literal, moldando estilos apreendidos de seus 

professores na época de seminário. O discurso "O nascimento de uma nova 

nação", “marca uma reversão do método filosófico que ele aprendeu na pós-

graduação para suas suposições teológicas nativas. Para King, a liberdade tem 

sua existência a um precedente bíblico e não na essência do espírito 

humano".265 

 Ao discorrer sobre a saída do povo do Egito rumo à Terra de Canaã, 

prometida por Deus ao povo judeu266, King fala ao coração dos seus irmãos, 

destacando a importância de se buscar a terra prometida e deixar tudo o que 

os prendiam no Egito. King demonstra que a luta é possível, embora alguns 

compatriotas não queiram, em razão do tempo de vivência no Egito e na 

escravidão. A menos que a alma grite por liberdade, nada será possível, assim 

King expressou para o seu povo: 

                                                 
264 LISCHER, R. The Preacher King. New York: Oxford University Press, 1997. p. 202. Arquivo 
Kindle. (tradução nossa) 
265 Ibid., p. 201. (tradução nossa) 
266 O livro de Gênesis, 12.5, registra o momento em que Deus chama Abrão e lhe faz 
promessas. Por sua vez, o Êxodo 3:7–9 registra o momento em que Deus fala com Moisés a 
respeito da terra prometida, até aquele momento habitada por outros povos. 
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Há algo na alma que clama por liberdade. Há algo no âmago 

mais profundo da alma humana que busca por Canaã. O Egito 

não satisfaz os homens. Eles se adaptam por algum tempo. 

Muitos têm direitos adquiridos no Egito e tardam a abandoná-

lo. O Egito lhes é lucrativo, alguns lucram com o Egito. As 

massas populacionais – a grande maioria – jamais lucram e 

jamais se contentam com o Egito. E finalmente se erguem, 

clamando pela Terra de Canaã.267 

  

De fato, a escravidão era um negócio lucrativo e abandoná-la significava 

abrir mãos de uma fonte certa de recurso financeiro para aqueles que detinham 

o poder; o negro não ganhava o suficiente para sua sobrevivência. A liberdade 

era a única maneira de este povo viver dignamente. Luther King, como os 

demais, vivia em um país segregado e, a exemplo do legislador Moisés, 

conduziria este povo em direção à Terra Prometida, mas não viveria para poder 

ver os resultados do seu trabalho. Para Lischer, 

O Êxodo do Egito se repete no retorno do exílio babilônico, e 

ambos os eventos, agora fundidos na natureza de Deus e as 

aspirações essenciais da humanidade, estão disponíveis para 

movimentos de liberdade ao redor do mundo. O uso de King do 

padrão Êxodo para descrever a luta americana mais uma vez 

libera o poder do "tipo" mais libertador no Antigo Testamento. 

Ao mesmo tempo, ele é cuidadoso em não conceder eventos 

“seculares” uma vida própria fora dos termos e estrutura do 

mundo bíblico. Em tal atmosfera de interpretação, ideologias 

não bíblicas, como a violência revolucionária ou o separatismo 

racial, não têm base porque não têm raiz ou história em nada 

maior do que elas mesmas. Eles não são nutridos pela 

primavera antiga.268  

 

 Ainda que comparando os eventos bíblicos aos momentos vividos pelo 

povo negro, Luther King tinha a preocupação de diferenciar os movimentos e 

lutas do povo dos eventos bíblicos. King não usava estes eventos como meio 

                                                 
267 KING, M. L. Um Apelo à Consciência: Os melhores discursos de Martin Luther King. Sel. e 
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de validar os acontecimentos do momento, ao contrário do que se possa 

pensar, embora ele soubesse analisar cada situação à luz dos fatos históricos 

narrados nas Escrituras. Com estilo próprio, e oratória bem elaborada, ele dava 

vida, forma e empregava o entusiasmo necessário aos seus sermões. Mesmo 

sendo um líder sisudo em certos momentos, era carismático.  

  

4.8 O SONHO DO FILÓSOFO DO DIREITO  

 Martin Luther King Jr. não foi apenas pastor, líder do Movimento Civil e 

filósofo do Direito; foi também especialista no uso correto das palavras e na 

criação de frases que desafiavam a mente dos seus ouvintes. Ao mesmo 

tempo em que se envolvia na luta a favor dos direitos dos afro-americanos, 

King sonhava e esperava pacientemente de que o referido dia chegaria, ainda 

que ele não pudesse ver. 

 Os afro-americanos alimentaram o sonho da liberdade e do retorno para 

casa durante o período da escravidão, mas, enquanto isso não acontecia, 

conviveram entre sonhadores que embalaram a América, dentre os quais 

Martin Luther king Jr. e Malcolm X.  

Malcolm X, ensinava a supremacia negra e o ódio contra os brancos; 

para ele, as coisas deveriam ser resolvidas com base na violência. Por sua 

vez, Martin Luther King Jr., ensinava o amor e a não violência. Este tipo de 

filosofia não agradava a Malcolm X. Afirmando que não se considerava 

americano, Malcolm X declarou segundo Cone:269  

Eu não sou americano. Eu sou um dos 22 milhões de negros 
que são vítimas do americanismo. Uma das vítimas da 
democracia, nada além de hipocrisia disfarçada. Eu não estou 
aqui falando com você como um americano, ou um patriota, 
(...) Eu estou falando como uma vítima deste sistema 
americano. E eu vejo a América através dos olhos da vítima. 
Eu não vejo nenhum sonho americano; eu vejo um pesadelo 
americano! 

 

                                                 
269 CONE, J. H. Martin & Malcolm & America: A Dream or a Nightmare. Maryknoll, NY: Orbis 

Books, 1992. Arquivo Kindle. (tradução nossa) 
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 Nessa mesma linha de pensamento, os ativistas Frederick Douglass e 

William Wells Brown afirmaram não ter sonho, convicções e país.270 Martin 

Luther King irá, portanto, apresentar seu sonho mesclado de justiça racial, 

liberdade e igualdade para todos os afro-americanos. 

 Por um fim da escravidão do racismo e da injustiça eram elementos 

presentes nos sonhos de todos os afro-americanos, mas à medida que o tempo 

passava, a dúvida foi ocupando o lugar, fazendo com que muitos deixassem de 

sonhar. A fim de que o sonho não se transformasse em um pesadelo, como 

afirmou Malcolm X, King irá empregar todo seu esforço, usando a repetição 

como modo de fixação de suas ideias e teses por meio de seus sermões e 

discursos. 

 Vale ressaltar que um discurso pode ter várias modalidades, entre as 

quais o sermão, a palestra, a conversa, o poema etc., mas é preciso que 

apresente uma afirmação. Assim sendo, o objetivo da análise do discurso é 

revelar as ideias principais apresentadas pelo autor, que conscientemente usa 

a lógica e a retórica para alcançar seus objetivos. Frisa-se que todo discurso 

obrigatoriamente tem que ter uma ideia principal ou básica. Em Educação na 

Justiça, Daniel Doriani registra cinco elementos que podem auxiliar na 

identificação das ideias principais de um discurso: 

Localização. A ideia principal ocorre na primeira ou última frase 

da seção ao do parágrafo. Reafirmação. Os escritores 

reafirmam o conceito principal, repetem-no ou retornam a ele. 

Fala direta. É o ato de se dirigir diretamente ao público. 

Fórmulas introdutórias. Servem para chamar a atenção para 

pontos principais. Fórmulas de encerramento. São termos que 

resumam uma discussão.271 

 

 Luther King combinou, em seus sermões e discursos, textos bíblicos, 

teológicos e filosóficos que contribuíram com os seus argumentos. Os livros da 

                                                 
270 KENNEDY, R. Afro-American Faith in the Civil Religion; Or, Yes, I Would Sign the 
Constitution. William & Mary Law Review, Williamsburg, VA,, v. 29, n. 1, 1987. Disponível em: 
<http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol29/iss1/15>. Acesso em: 1o.  jun. 2019. 
271 DORIANI, D. Educação na Justiça: Um plano para interpretar e aplicar a Bíblia. Trad. 

Markus A. Hediger. São Paulo: Cultura Cristã, 2018. pp. 95-96. 
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Bíblia mais usados por King foram: Êxodo, Salmos, Amós e Isaías. Nestes 

discursos, percebe-se a força empregada nas suas palavras como elemento de 

convicção e persuasão. 

 "I Have Dream", é o discurso mais conhecido de Martin Luther King. Foi 

proferido na Marcha sobre Washington, em 28 de agosto de 1963 e tinha como 

foco principal o trabalho e a liberdade. Mesmo  sendo o discurso mais 

conhecido de King, não foi a primeira vez que Luther King o proferiu, pois, em 

23 de junho do mesmo ano, ou seja,  dois meses antes, King proferiu parte 

deste discurso em Detroit, Michigan,  na presença dos Diretores do Conselho 

dos Direitos Humanos. Como sempre fez, procurou apontar os erros cometidos 

contra a minoria negra, afirmando que "mesmo cem anos depois da 

Proclamação da Emancipação, o negro nos Estados Unidos da América ainda 

não é livre". Olhando para o futuro, ele fala do preço que será pago e a 

necessidade de um agir urgente: 

Mas agora, como nunca antes, a América é forçada a lidar com 

esse problema, pois o mundo de hoje não nos concede o luxo 

de uma democracia anêmica. O preço que esta nação deverá 

pagar pela continua opressão e exploração do negro ou 

qualquer outra minoria será o preço de sua própria destruição. 

Já é tarde. Corre o relógio do destino, e precisamos agir agora, 

antes que seja tarde demais.272 

 

 Em vários lugares e comunidades, King referiu-se aos movimentos de 

protestos que estavam surgindo e às autoridades que poderiam reprimi-los. Ao 

finalisar o discurso, pouco antes de falar do seu sonho em Detroit, ele discorre 

a respeito das marcas e cicatrizes que a vitória poderá deixar. Tinha plena 

certeza de que eles iriam triunfar, mas procurou advetir que não seria fácil, 

pois, na sua visão, não há conquista fácil:  

Não quero passar a impressão de que será fácil. Nenhuma 

grande conquista social será sem perdas individuais. A vitória 

da fratenidad deixará cicarizes. Antes da vitória final, alguns de 

nós serão jogados na prisão. Antes da vitória final, alguns de 

nós, como Medgar Evers, encontrarão a morte física. Mas se a 

                                                 
272 KING, M. L. Um Apelo à Consciência: Os melhores discursos de Martin Luther King. Sel. e 
Org. Clayborn Carson e Kris Shepard. Trad. Sérgio Lopes. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. p. 59. 
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morte física é o preço que teremos de pagar para libertar os 

nossos filhos e os nossos irmãos brancos de uma eterna morte 

psicológica, então nada poderá ser mais redentor. Antes da 

vitória final, alguns de nós serão mal compreendidos e 

exilados, mas devemos prosseguir, com determinação e com fé 

de que esse problema será resolvido (sim). 

E assim eu volto para o Sul, esperançoso. Volto para o Sul sem 

o sentimento de que estamos presos numa escura masmorra 

da qual jamais sairemos. Volto acreditando que um novo dia 

está chegando. E assim, nesta tarde, eu tenho um sonho, um 

sonho profundamente enraizado no sonho americano.273 

 

King fala franca e abertamente, ou seja, fala a verdade, que constitui 

uma de suas marcas. Neste discurso, King expõe as dificuldades que poderão 

enfrentar.  À luz da Bíblia, seu lema também era "falar a verdade em amor" 

(Efésios 4.25).  

 Como já dito, esta não foi a primeira vez que King usou a frase "Eu tenho 

um sonho". Em sua biografia, ele fala dos momentos que antecediam seus 

discursos e, ao descrever a sua caminhada para discursar na Marcha sobre 

Washington, afirma que começou a preparar o discurso em Nova Iorque, 

terminando finalmente em Washington. 

Comecei lendo o discurso, e continuei até determinado ponto. 

A resposta do público naquele dia foi maravilhosa e de repente 

me veio essa coisa. Em junho último, após uma reunião 

pacífica de milhares de pessoas pelas ruas do centro de 

Detroit, Michigan, eu tinha feito um discurso no Cobo Hall no 

qual usei a expressão "Eu tenho um sonho". Já tinha usado 

essas frases muitas vezes antes e senti que desejava usá-la 

ali. Não sei por quê. Não tinha pensado nisso antes do 

discurso. Usei a expressão e naquele momento deixei 

totalmente de lado o manuscrito, e não voltei a ele.274  

 

 

 Usando suas habilidades e dons pastorais, King percebe com a resposta 

das 250.000 pessoas presentes, que o momento era de discursar, sem auxílio 

                                                 
273 KING, M. L. Um Apelo à Consciência: Os melhores discursos de Martin Luther King. Sel. e 
Org. Clayborn Carson e Kris Shepard. Trad. Sérgio Lopes. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. p. 64. 
274 Id. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos A. 
Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 270. 
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de apontamentos ou qualquer tipo de esboço, e começa a falar do seu sonho 

que, na verdade, era o sonho da América. Este discurso de King, pode-se 

dizer, corre na contramão da história, pois enquanto ele ainda tinha um sonho, 

outros vislumbravam somente pesadelo. Apesar de o discurso "I have a dream" 

mexer com as consciências e motivar as pessoas rumo à renovação, o sonho 

vai se tornar em pesadelo quando da Guerra do Vietnã. Segundo Cone, "o 

sonho de Martin King foi destruído em 1965-68 quando ele observou o 

pesadelo nas cidades americanas e nos campos de batalha do Vietnã.”275  

 Na Marcha sobre Washington, o grande número de pessoas presentes 

era propício para falar sobre o desejo de todos, ou seja, falar do sonho 

americano. Para King, este sonho incluía a questão de todos terem as mesmas 

oportunidades, igualdade, privilégios e a correta distribuição de propriedade. 

Também incluía o desejo de que os negros não mais fossem julgados com 

base na cor da pele, e sim pelos seus atos, e que houvesse respeito à 

dignidade da pessoa humana. James Cone transcreve as palavras de Luther 

King: "quando isto for percebido, as discórdias estridentes de nossa nação 

serão transformadas em uma bela sinfonia de fraternidade, e os homens de 

todos os lugares saberão que a América é verdadeiramente a terra dos livres e 

o lar dos bravos". Cone afirma que a visão de Martin Luther King sobre o sonho 

americano era formada por três fatores: "as imagens do "Norte" e do "Sul" na 

consciência dos americanos negros e brancos durante as décadas de 1950 e 

1960; o surgimento de um movimento de resistência entre as massas negras 

do Sul; e o ressurgimento do nacionalismo negro no Norte, especialmente 

conforme definido pelos muçulmanos negros e Malcolm X.276 

O sonho de King contém um convite para entender o contexto histórico 

do seu surgimento e as circunstâncias que forjaram seu caráter, bem como os 

professores que exerceram um papel importante no desenvolvimento da 

inteligência de King. É preciso perceber que, como agente de mudança, King 

fez história, ajudou escrevê-la e foi lapidado por ela.  

                                                 
275 CONE, J. H. Martin & Malcolm & America: A Dream or a Nightmare. Maryknoll, NY: Orbis 

Books, 1992. Arquivo Kindle. (tradução nossa) 
276 Ibid. Arquivo Kindle. (tradução nossa) 
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 O sonho de Luther King pode ser considerado como um sonho 

restropectivo, pois incita as pessoas para que olhem para o passado sombrio e 

vejam como o negro foi tratado, desprezado pela massa braca dominante e se 

lembrassem das promessas feitas e não cumpridas.  

Há cem anos, um grande americano, sob cuja simbólica 

sombra nos encontramos, assinava a Proclamação da 

Emancipação. Esses momentos o decreto foi como um raio de 

luz de esperança para milhões de escravos negros que tinham 

sido marcados a ferro nas chamas de vergonhosa injustiça. 

Veio como uma aurora feliz para terminar a longa noite do 

cativeiro. 

Mas, cem anos mais tarde, devemos enfrentar a realidade 

trágica de que o Negro ainda não é livre. Cem anos mais tarde, 

a vida do Negro é ainda lamentavelmente dilacerada pelas 

algemas da segregação e pelas correntes da discriminação. 

Cem anos mais tarde, o Negro continua vivendo numa ilha 

isolada de pobreza, em meio a um vasto oceano de 

prosperidade material. Cem anos mais tarde, o Negro ainda 

definha à margem da sociedade americana, encontrando-se no 

exílio em sua própria pátria. Assim, encontramo-nos aqui hoje 

para dramatizarmos uma condição vergonhosa.277 

 

A referência ao ex-presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln, que 

proclamou a libertação dos escravos no papel, mas que não aconteceu na 

prática chama a atenção para o lapso temporal de cem anos de uma promessa 

não cumprida. Ainda assim, King não anseia que o ódio tome conta dos seus 

irmãos afro-americanos, mas os conclama a lutarem pelos seus direitos, pela 

conquista dos seus ideais e descontar o "cheque em branco" há muito 

prometido. 

  O sonho de King também era prospectivo, no sentido de olhar para a 

frente e ter a plena certeza de que as coisas ainda iriam melhorar, que os 

homens seriam mais justos e que as pessoas se amariam mais e mais. Mesmo 

que isso não acontecesse com a rapidez esperada, o desespero não poderia 

                                                 
277 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 268. 
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roubar-lhes a visão e só descansariam quandos seus objetivos fossem 

alcançados, como declarou King: 

À medida que caminhamos, devemos assumir o compromisso 

de marcharmos avante. Não podemos retroceder. Existem 

aqueles que estão perguntando aos devotados aos direitos 

civis: "Quando vocês ficarão satisfeitos?". Não podemos ficar 

satisfeitos enquanto o Negro for vítima dos horrores incontáveis 

da brutalidade policial. Não podemos ficar satisfeitos enquanto 

nossos corpos, pesados pela fadiga da viagem, não puder 

encontrar um lugar de descanso nos motéis das estradas e nos 

hotéis das cidades. Não podemos ficar satisfeitos enquanto a 

nobreza básica do Negro passa de um gueto pequeno para um 

maior. Não podemos jamais ficar satisfeitos enquanto um 

Negro no Mississipi não puder votar e um Negro em Nova York 

crê não existir nada pelo qual votar. Não, não, não estamos 

satisfeitos, e não ficaremos satisfeitos até que a justiça corra 

como água e a retidão também, como uma poderosa 

correnteza.278 

 

 O sonho de King não era apenas para aquele momento, mas também 

para o futuro. Que não houvesse mais separação das raças nas escolas, 

restaurantes ou em qualquer outro lugar. Que os negros fossem tratados com 

dignidade e chamados pelo nome ou pelo tratamento adequado. O sonho de 

King é na verdade um grito de alguém que clama por justiça e que aponta os 

absurdos cometidos contra a humanidade, mas, que ao mesmo tempo tenta 

reacender a chama da esperança de que dias melhores estavam por vir. Por 

isso, ele pediu ao povo que "voltasse ao Mississipi, ao Alabama, à Carolina do 

Sul, à Geórgia à Louisiana, às favelas e aos guetos das modernas cidades, 

sabendo que, de alguma forma, esta situação pode e vai mudar"279. O discurso 

de Luther King fortalece a fé dos desalentados, auxiliando-os a olhar além do 

impossível, tendo a plena certeza de que a justiça brotaria trazendo a 

concretização do sonho. 

                                                 
278 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 270. 
279 Ibid., p. 270. 
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 King acreditava na mensagem que pregava, primeiro por serem palavras 

extraídas da bíblia para o coração do povo; e segundo, pelo fato de trazer à 

baila frase de homens famosos, como, Thomas Jefferson na ocasião da 

Declaração da Independência, em 4 de julho de 1776. Desta declaração King 

retirou: "Tenho um sonho que algum dia esta nação se levantará e viverá o 

verdadeiro significado da sua crença. Afirmamos que estas verdades são 

evidentes; que todos os homens foram criados iguais".280  E, ainda, pensando 

na geração futura e nos seus filhos que viveriam no clima do racismo, da 

escravidão e da injustiça, Martin Luther King declarou: "Tenho um sonho que 

meus quatro pequenos filhos viverão um dia em uma nação onde não serão 

julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Tenho um 

sonho hoje”281. 

 Além da Geórgia, com suas montanhas rubras, e Mississipi, onde a 

opressão operava de modo a abafar a manifestação pela justiça, o sonho de 

King incluía também o Alabama, estado extremamente racista. A respeito do 

Alabama declarou King: 

Tenho um sonho que algum dia o Estado de Alabama, onde 

existem racistas maldosos e onde os lábios do governador 

pronunciam palavras de interposição e nulificação, um dia lá no 

Alabama meninos negros e meninas negras poderão unir as 

mãos com meninos brancos e meninas brancas, como irmãos 

e irmãs. Tenho um sonho hoje.282 

 

 O Governador do Estado do Alabama, nessa ocasião, era George 

Wallace. Seu discurso de posse girou em torno de uma promessa: "segregação 

hoje, segregação amanhã, segregação sempre".283 O Estado do Alabama foi o 

mais segregado de todos eles. 

                                                 
280 KING, M. L. Autobiografia de Martin Luther King, A. Org. Clayborne Carson. Trad. Carlos 
A. Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 269. 
281 Ibid, p.271. 
282 Ibid., p. 271. 
283 Ibid., p. 210. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

           

Ao finalizar esta pesquisa, vale ressaltar que o elemento de motivação 

para sua realização foi a vida do pastor Martin Luther King Jr., líder do 

Movimento dos Direitos Civis. Tomando consciência da sua vocação pastoral e 

usando sua habilidade e dom da oratória, King procurou despertar os negros e 

conscientizar as lideranças da igreja ao combate, por meio da não violência, da 

injustiça e do racismo segregacionista até então existentes nos Estados 

Unidos. 

Inconformado com a indiferença e a teologia da liderança evangélica, 

King encontrou, na teologia negra, princípios bíblicos e teológicos para lutar 

contra as injustiças perpetradas pela classe branca aos negros 

estadunidenses. A teologia por ele pregada e propagada criou uma forte 

relação com a filosofia do direito no que diz respeito ao uso correto e aplicação 

da justiça. Desta forma, ele é considerado um filósofo do direito, já que sua 

filosofia se dá em torno da compreensão e reflexão da filosofia do direito. 

A teologia negra, como demonstrado ao longo deste trabalho, analisou a 

relação entre o estilo de vida do povo negro e a vida de Jesus Cristo, 

estabelecendo, assim, uma compreensão da situação frente ao racismo. 

Assim, um elo foi criado com a filosofia do direito, o que possibilitou na correta 

compreensão e aplicação da justiça.  

 O conteúdo da teologia vivido e pregado por King pode ser percebido 

em seus sermões e discursos inflamados, sempre procurando motivar e 

despertar as pessoas para a realidade da existência do racismo, bem como da 

indiferença das lideranças. Seus sermões enfatizavam a liberdade perdida e 

ansiada pelo povo oprimido. A liberdade anunciada constituía a marca da igreja 

negra, que se traduzia no desejo de se ver livre das condições abusivas da 

sociedade, para poder participar democraticamente, com liberdade e dignidade. 

A luta pelos direitos civis travada por King concedeu ao povo negro um 

empoderamento que resgatou sua dignidade. A partir de King, pode-se afirmar 

que os negros despertaram para seus ideais, direitos e objetivos de vida. 
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Como demonstrado alhures, o que motivou Luther King a se envolver 

nesta luta, já travada por outros líderes americanos, foi principalmente os maus 

tratos, a vergonha e a humilhação que o negro teve que enfrentar durante 

muitos anos da sua vida. Além disso, o descaso diante da Constituição 

americana foi vital em sua atuação como líder, descaso este que permitia um 

contexto segregacionista, em que os interesses dos senhores de escravos 

estavam acima de toda e qualquer lei.  

A aplicação dos ensinamentos da teologia negra, com efeito, levou à  

identificação com o povo negro e, mesmo trilhando o caminho da política para 

alcançar seus objetivos (estreitando laços com políticos importantes, entre os 

quais Lyndon Baines Johnson, que assumiu a presidência dos Estados Unidos 

após o assassinato de Kennedy), King reconhece, acima de tudo, a teologia 

negra como elemento vital. Pastor e líder da Igreja Batista, levou seus objetivos 

adiante, observando o crescimento da comunidade negra. É correto, pois, 

afirmar que Martin Luther King Jr. transitou concomitantemente a esfera da 

teologia, do direito e da filosofia no cumprimento dos seus objetivos. 

Os esforços de King, aliados à teologia negra, trouxeram benefícios não 

apenas para o povo negro da sua época, mas também para a futura geração, 

que nasceria em um país um pouco mais justo do que no tempo dos seus 

antepassados. Graças a sua visão, desprendimento e mudanças 

constitucionais foram implementadas as suas conquistas, ainda que não 

tivessem colocado um ponto final na história da segregação, revelaram a 

necessidade de avançar. O assassinato de King não impediu que suas ideias e 

sonhos fossem esquecidos; ao contrário, estão presentes na mente e na alma 

de cada negro, independentemente da sua nacionalidade e credo religioso no 

combate à injustiça, ao racismo e à segregação. Não se trata de utopia, mas de 

união. 

Esta pesquisa não tem, obviamente, a pretensão de encerrar o debate a 

respeito do assunto, haja vista os tempos atuais, nos quais o racismo parece 

ter ganhado força. A escravidão terminou apenas no papel e o racismo tornou-

se estrutural. Espera-se que este trabalho conscientize e desperte os 
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pesquisadores para as diversas formas ou modalidade de manifestação do 

racismo na sociedade brasileira. Por esta razão, julgo de importância 

fundamental que as comunidades acadêmicas continuem tratando dessa 

temática.  

Quanto à comunidade teológica, o desafio urge, sobretudo levando-se 

em conta o contexto e o estilo de vida do povo. A teologia não deve pensar 

apenas no porvir, enquanto pessoas sofrem e são desprezadas. É preciso 

apresentar o Cristo libertador que, independente da cor, raça e sexo, olha para 

o ser humano necessitado e aflito, ou seja, olha para o carente de libertação. O 

contexto requer uma teologia inclusiva, libertadora e prática. 

Como filósofo do direito, Martin Luther King desafia os juristas e a 

sociedade a terem uma visão mais holística do mundo e das pessoas nele 

inseridas. Demonstra que não é preciso ter a formação exigida na área para 

poder transitar livremente com suas ideias, motivando pessoas e alimentando 

seus sonhos e objetivos na vida. Teologia Negra é a vida na prática. 
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