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Dedico este trabalho a Deus, que colocou o 

propósito em meu coração e a todas as mulheres 

negras e cristãs que existem no Brasil. Como diria o 
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Resumo: 
 

Este relatório trata do desenvolvimento de um documentário expositivo que denuncia 
a problemática racial que envolve mulheres negras no contexto de instituições 
religiosas. O objetivo principal desta obra é analisar como o racismo e a falta de 
representatividade se dá em instituições religiosas no estado de São Paulo. A 
pesquisa foi feita a partir da necessidade de retratar a realidade de 58% dos 
evangélicos no Brasil, que constitui 31% da população, segundo o Datafolha (2020). 
A partir disso, foi construída uma argumentação com o objetivo de trazer uma reflexão 
para a discussão. Os principais materiais consultados para a realização deste trabalho 
foram: o livro “A religião mais negra do Brasil”, de Marco Davi Oliveira e o livro 
“Mulheres negras, raça e classe”, de Angela Davis. Com a observação de uma 
desvalorização de seus potenciais dentro das instituições religiosas, nove mulheres 
relataram suas vivências enquanto mulheres negras e como o racismo no meio cristão 
afetou (ou não) suas vidas de modo geral. Com isso, esta obra documental visa 
contribuir para o debate que é pouco discutido na sociedade, trazendo a perspectiva 
de pessoas reais e sua narrativa invisibilizada diariamente. 
 
Palavras-chave: jornalismo; cristianismo; negritude; racismo; religião 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract: 

This report intends to talk about the development of an expository documentary that 
denounces the racial issues that involves black women in the context of religious 
institutions. This work aims to analyze how racism and lack of representativeness 
occurs in religious institutions, specifically in the region of São Paulo state, in Brazil. 
The research was based on the need to portray specially the reality of 58% of 
evangelical people in Brazil, who constitute 31% of the population, according to 
Datafolha (2020). That said, we built a logical argument with the goal of bringing the 
discussion to light. The main materials consulted to carry out this work were: the book 
“The blackest religion in Brazil”, by Marco Davi Oliveira and the book “Black women, 
race and class”, by Angela Davis. With the observation of a devaluation of their 
potential within religious institutions, 9 women reported their experiences as black 
women and how racism in the Christian environment has affected (or not) their lives in 
general. With this, this documentary work wants to contribute to the debate that is little 
discussed in society, bringing the perspective of real women and their narrative made 
invisible on a daily basis. 

Keywords: journalism; Christianity; blackness; racism; religion  
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INTRODUÇÃO 

 
Este relatório descreve o processo de realização de um documentário expositivo 

sobre a mulher negra no Neopentecostalismo brasileiro. É certo que o lugar social, a 

raça e as condições de gênero são fundamentais para compreender a experiência de 

mulheres negras em suas vidas e, principalmente, dentro da igreja evangélica 

brasileira. No entanto, as instâncias religiosas e a população evangélica costumam 

evitar temas que podem incomodar seus padrões de fé.  

A população negra no Brasil é composta por 19,2 milhões de pessoas 

autodeclaradas pretas (IBGE, 2018). As mulheres autodeclaradas pretas somadas às 

pardas, representam, aproximadamente, 48 milhões dos 209,2 milhões de habitantes 

do nosso país. A marginalização dessa poderosa minoria se deu após o processo de 

“libertação” dos escravos e a negação de subsídios para a ressocialização dessa 

população.  

 
A abolição chegou para o escravo brasileiro, mas a elite ganhou, bem mais 
que o negro liberto. [...] Nenhum incentivo financeiro se deu para a inclusão 
do negro na engrenagem produtiva brasileira, no entanto, parte da 
arrecadação fiscal de todo o país foi desviada para o financiamento da 
imigração, destinada principalmente para o sul e o sudeste. Esse subsídio 
estatal direcionado ao setor mais dinâmico da economia acentuou 
desequilíbrios regionais, que se tornaram críticos nas décadas seguintes. 
Essa foi a reforma complementar ao fim do cativeiro que se viabilizou, 
ficando o negro jogado a própria sorte. (SILVA, 2014. p. 11) 
 
 

A mulher negra, em especial, foi historicamente rejeitada por suas condições de 

gênero e raça – que a coloca duplamente em situação de vulnerabilidade e em último 

lugar na pirâmide social, como expõe a filósofa Djamila Ribeiro (2019). Já a cidade de 

São Paulo é um polo político e econômico no país e palco de manifestações e 

resistência. A cidade tem alta concentração de periferias – que abrigam a maioria das 

mulheres negras – e grande parte das igrejas do país. 

Devido à magnitude da religião e sua forte influência em decisões políticas e 

sociais, principalmente na capital paulista, vê-se a necessidade de uma exposição da 

ferida causada pela falta de representatividade e a configuração do racismo estrutural 

dentro dessas instâncias, onde o perigo da democracia racial permeia em seus 

diferentes segmentos, ignorando o pecado da acepção de pessoas e da injustiça 

social, ensinados pela própria Bíblia. 
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A partir destes conceitos, a pergunta-problema deste projeto foi: “Um 

documentário expositivo conseguirá demonstrar como a representatividade das 

mulheres negras – ou a falta dela – é consumada no neopentecostalismo brasileiro?”. 

Para resolver essa pergunta-problema, o objetivo principal do presente projeto 

foi: 

• Realizar um documentário que traga à luz a discussão da problemática 

da representatividade da mulher negra dentro do neopentecostalismo 

brasileiro.  

Para auxiliar em seu desenvolvimento, foram propostos os seguintes objetivos 

secundários: 

• Investigar o papel da mulher negra nas igrejas pentecostais; 

• Analisar até que ponto essas mulheres se sentem ameaçadas ou não 

representadas; 

• Compreender qual é a influência que a sociedade patriarcal e branca 

exerce sobre sua vida; 

• Entender a presença da mulher negra na sociedade religiosa; 

• Estudar modos de realização do documentário. 

A população negra representa 59% dos evangélicos brasileiros (DATAFOLHA, 

2020). Em relação a gênero e raça, a pesquisa demonstrou que 59% das fiéis são 

mulheres, entre as quais 43% se identificam como pardas e 16% como pretas. Em 

contraponto, mulheres brancas são 30% do total. Mulheres amarelas e indígenas 

representam 3% e 2%, respectivamente. Nas congregações neopentecostais as 

mulheres representam 69% da população. 

As mulheres negras são maioria dentro das paredes dos templos, mas não nos 

púlpitos. Esses dados expõem uma ausência de representatividade não só nas 

igrejas, mas também em diversas esferas da sociedade. Como demonstra Sparks 

(1995), o Jornalismo como quarto poder e grande responsável pelas construções de 

padrões sociais, torna-se o principal meio de propagação de estereótipos que 

impedem a mudança da mentalidade racista e patriarcal construída na sociedade.  

Dada a magnitude e relevância do tema proposto, há uma grande necessidade 

em expor os pensamentos e experiências dessas mulheres para caracterizá-las de 

forma que demonstrem sua força e presença, e compreender a influência que a 

sociedade patriarcal e branca exerce sobre suas vidas. Partirei de uma análise 
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ambiental e investigativa através de uma imersão para apurar e classificar os 

principais papéis dessas mulheres dentro do âmbito religioso pentecostal e 

neopentecostal, buscando quebrar a cultura de abandono de temas sociais 

necessários para a fé brasileira, como pontua Carvalhaes (2014). 

Para desenvolvimento do tema, foram utilizados como referência os livros “Quem 

tem medo do feminismo negro” e “Lugar de fala”, da filósofa Djamila Ribeiro. O livro 

“Uma história do negro no Brasil”, de Walter Fraga Filho, “Mulheres, raça e classe”, 

da filósofa Angela Davis, para a fundamentação do lugar social. “A Religião Mais 

Negra do Brasil”, do teólogo Marco Davi de Oliveira, que contextualiza a realidade das 

igrejas evangélicas de vertente pentecostal no país. 

Também foram utilizados no desenvolvimento da peça, os livros “Introdução ao 

Documentário”, de Bill Nichols; “Filmar o real: Sobre o documentário brasileiro 

contemporâneo”, de Consuelo Lins; e "Documentário: técnicas para uma produção de 

alto impacto", da roteirista Sheila Curran Bernard. Também serão utilizados os livros: 

“Entrevista: o diálogo possível”, de Cremilda Medina e “Responsabilidades Do 

Jornalismo, (As Questões Éticas No País De Maior Liberdade De Expressão)”, de 

Robert Schmuhl. 

Esse projeto buscou a caracterização das personagens e suas experiências 

individuais que serão traduzidas a partir da ótica sociológica. A partir disso, o processo 

metodológico se iniciou na busca de mulheres negras de diferentes denominações e 

classes sociais da cidade de São Paulo. Após esse processo, foram definidas as 

fontes principais, de acordo com as disponibilidades e relevância das histórias. 

A partir da definição das fontes, foi elaborado um roteiro de produção que 

norteou a captação das imagens e a linha editorial que auxiliou na construção 

argumentativa da narrativa documental. Também foram captadas imagens de apoio 

nas instituições para a construção do documentário. Ao final desse processo, foi feita 

a edição da peça.  

 

1 Referencial teórico 
 

1.1  A opção dos negros brasileiros pelo pentecostalismo 
 

 

Conforme Freston (1996), o termo ‘Pentecostalismo’ pode ser definido como 

uma vertente do protestantismo, incorporada à crença do Espírito Santo e suas 

https://www.estantevirtual.com.br/livros/Robert%20Schmuhl?busca_es=1
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manifestações. A novidade dessa vertente é a fé acrescida de um poder sobrenatural 

que causa fenômenos como a “glossolalia”, definida como a capacidade de falar em 

outras línguas, consideradas celestiais, através do batismo do Espírito Santo. 

A origem do protestantismo pentecostal deu-se em meados do século XX, nos 

Estados Unidos, pelo discurso do ‘reavivamento', iniciado pelo pastor pioneiro William 

Seymour, segundo Oliveira (2015). O filho de escravos de Louisiana começou a 

refutar a desigualdade e a duvidar do pleno cumprimento dos ensinamentos bíblicos 

na igreja a qual pertencia. A partir de suas experiências espirituais, Seymour 

promoveu um movimento que atraiu olhares do mundo todo para a Rua Azusa, em 

Los Angeles. Posteriormente, esse movimento sofreu uma ruptura devido ao 

preconceito racial de brancos, dando origem a uma das primeiras denominações do 

pentecostalismo, a Assembleia de Deus. 

De acordo com Freston (1996), o movimento chegou ao Brasil originado da onda 

estadunidense, através dos missionários suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg. 

Diante de um cenário de impopularidade da Igreja Católica, a população negra no 

Brasil vivia uma diáspora desde o fim da escravidão em 1888, sem fé ou confiança no 

Estado que não lhe oferecia subsídios. A igreja pentecostal apresentou uma visão de 

cura, transformação e prosperidade, oferecendo para os negros uma possibilidade de 

salvação de uma dignidade fragilizada. (OLIVEIRA, 2015) 

 
Mesmo diante de tal abismo social, há no país uma busca incansável pelo 
sagrado. O povo brasileiro é místico por natureza. As lutas pela sobrevivência 
são vencidas pela força nas crenças desse povo, que não se envergonha de 
crer e ter fé. Uma confiança que caracteriza a resistência demonstrada na 
própria história do Brasil. Afinal, sem essa fé seria impossível passar pelas 
dores causadas pela exclusão social ou pelas dificuldades cotidianas e ainda 
manter-se erguido em todos os aspectos da vida. (OLIVEIRA, 2015, p. 44) 
 

Segundo o IBGE (2010), as igrejas pentecostais de grande porte no Brasil são 

as que se firmaram durante a época citada e as que possuem um número maior de 

membros negros em suas instituições, como a Assembleia de Deus, a Congregação 

Cristã do Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Deus é Amor e a 

Comunidade Cristã Brasil para Cristo. São 14.545.768 brasileiros de raça negra 

pertencentes ao pentecostalismo. Esse número representa 57% do total. A pesquisa 

também revela que grande parte desses brasileiros estão em condições carentes, já 

que a maioria da população negra é vítima da desigualdade, vivendo em regiões 
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periféricas, com renda inferior a um salário-mínimo e baixo nível de escolaridade, 

como aponta Mariano (2010). 

Oliveira (2015) observa que a postura ecumênica das igrejas pentecostais, a 

anunciação de uma mensagem sem distinção de raça ou credo e a vulnerabilidade da 

população fizeram com que o pentecostalismo fosse uma opção para os negros, 

pobres e socialmente oprimidos. Ele também aponta que nas igrejas tradicionais 

históricas havia um discurso voltado à elite e uma linguagem inacessível aos negros, 

que dificilmente eram alfabetizados.  

 
O poder também era a tônica da experiência dos dons espirituais (carismas). 
Afinal, para quem não tinha acesso ao dinheiro, à informação ou às 
oportunidades de crescimento, chegar ao ponto de ser objeto de atuação do 
Espírito de Deus proporcionava uma sensação de valorização e poder. 
(OLIVEIRA, 2015, p. 47) 
 

As diferentes formas de manifestação do corpo como parte da adoração a Deus, 

os ritmos musicais e outros costumes, fazem similaridade com expressões de religiões 

de matriz africana. Isso propicia um ambiente de identificação com as raízes do negro, 

gerando mais conforto e atratividade, como enfatiza Oliveira (2015). O autor afirma 

que não se pode ignorar, no entanto, a significativa participação dos negros nessas 

religiões, como o candomblé e a umbanda, por exemplo. Porém, essas religiões não 

possuem uma porcentagem de participação tão expressiva quanto a do 

pentecostalismo, segundo dados do Censo Demográfico (2010), apesar de possuírem 

características semelhantes.  

 

1.2 A condição de mulher negra  
 

 

A luta feminista propõe a igualdade dos gêneros, a partir do sexismo que 

sistematiza e impõe estereótipos que prejudicam e impedem mulheres de exercerem 

seus direitos e deveres, como demonstra Beauvoir (1975). Porém, os discursos 

feministas construídos ao longo do tempo se demonstram contraditórios a partir da 

ausência da contemplação dos anseios das mulheres negras ao longo de sua 

trajetória, como refuta Ribeiro (2018), ao colocar em xeque a efetividade do 

movimento em sua proposta de igualdade. 

Carneiro (1995) expõe uma nova perspectiva das condições da mulher negra 

pela ótica dos movimentos sociais. Seu estado de raça e gênero, refletidos desde a 

escravidão, a colocam em dupla situação de vulnerabilidade diante da sociedade. 
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Davis (2013) explica que as condições de tratamento da mulher negra na escravidão 

– explorada por sua força de trabalho no campo e na Casa-grande – foram fatores 

que caracterizaram papéis exclusivos da mulher negra e foram determinantes para o 

cenário de invalidação e exclusão sistemática na configuração da sociedade 

posteriormente. 

 

Os comportamentos dos donos de escravos para as mulheres escravas eram: 
quando era rentável explorá-las como se fossem homens, sendo observadas, 
com efeito, sem distinção de gênero, mas quando elas podiam ser 
exploradas, castigadas e reprimidas em formas ajustadas apenas às 
mulheres, elas eram fechadas dentro do seu papel exclusivo de mulheres. 
(DAVIS, 2013, p. 11) 
 

Sojourner Truth, ex-escrava estadunidense, em seu discurso na Women's 

Convention (Convenção de Mulheres) em Ohio, após a abolição da escravatura no 

país, expôs as diferenças entre sua situação e a de mulheres brancas, que lutavam 

pelos seus direitos de trabalho enquanto a mulher negra lutava para ser tratada como 

pessoa. (RIBEIRO, 2018) 

 

Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir 
em carruagens, e devem ser carregadas para atravessar valas, e que 
merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou 
a subir em carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me 
ofereceram melhor lugar algum! E não sou uma mulher? Olhem para mim? 
Olhem para meus braços! Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, 
e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? 
(CHOMSKI, 2018, web.) 
 

Carneiro (2003) propõe as discrepâncias no mercado de trabalho, na saúde, na 

representação dos meios de comunicação e nos índices de violência como fatores 

que demonstram como mulheres de diferentes raças – especialmente branca e negra 

– ainda se encontram em situações desiguais, apontando a necessidade de uma 

consciência de que a identificação de gênero não é suficiente para uma “solidariedade 

racial intra-gênero”. 

 

1.3 A mulher negra e sua representação na mídia 
 

 

Carneiro (2003) discute que muito se deve à mídia a construção dos sistemas 

de representação da mulher negra no Brasil. A naturalização da reprodução de 

condutas racistas e opressoras, a exclusão e a distorção de sua imagem são fatores 
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que implicaram na formação de padrões que são reproduzidos diariamente pelos 

meios de comunicação.  

 
Se partimos do entendimento de que os meios de comunicação não apenas 
repassam as representações sociais sedimentadas no imaginário social, mas 
também se instituem como agentes que operam, constroem e reconstroem 
no interior da sua lógica de produção os sistemas de representação, levamos 
em conta que eles ocupam posição central na cristalização de imagens e 
sentidos sobre a mulher negra. Muito tem se falado a respeito das 
implicações dessas imagens e dos mecanismos capazes de promover 
deslocamentos para a afirmação positiva desse segmento. (CARNEIRO, 
2003, p. 125) 
 

Ferro (2012) diz que a representação do negro na mídia, principalmente no 

telejornalismo, desde os primórdios, se deu a partir de dois extremos: como 

mercadoria (devido à força de trabalho), e como um ser desamparado. O autor expõe 

como ainda hoje – em um cenário no qual a responsabilidade jornalística se torna 

crucial para a democracia – as representações jornalísticas mantêm a negritude em 

um espaço estereotipado de pessoas carentes, simples, que necessitam de salvação, 

ou pessoas envolvidas com a criminalidade e com caráter deturpado.  

O pesquisador também afirma como a constante representação de famílias 

majoritariamente brancas, que detém poder e recursos, reforça estereótipos da mulher 

negra – muitas vezes fazendo papel de serviçal de personagens poderosos.  

 

É, inclusive, por meio do telejornalismo brasileiro que os negros continuam 
sendo percebidos sob a camuflagem dos estereótipos que lhes são atribuídos 
desde a sua chegada do continente africano. Os brancos são o outro lado da 
moeda, são as vítimas que sobrevivem ao caos causado pelos negros. 
Resulta daí um Brasil dividido: o dos negros (do mal) e o dos brancos (do 
bem). (FERRO, 2012, p. 70) 
 

Carneiro (2003) também explica como a presença reduzida de mulheres negras 

na mídia fixa o papel delas em espaços perigosos, como a “mulata” e a “empregada 

doméstica”. Além disso, a constante representação de famílias majoritariamente 

brancas, que detém poder e recursos, reforça a imagem do “branco salvador”, 

tornando a mulher negra vítima da não representação social, que se reflete a partir do 

jornalismo formador de opinião pública. 
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1.4  Documentário  
 

 

Nichols (2008) aponta o papel do documentário como um instrumento de 

representação do mundo e suas nuances. Ele indica que uma das funções desse 

modo de apresentação é a sua capacidade de transformar visões através dos 

argumentos, das descrições e das histórias ali apresentadas.  

Bernard (2007) também explica como a exposição dos fatos é um fator essencial 

para que a obra tenha impacto. Fundamental não somente para a formação de 

opinião, o documentário transcende um mero elemento do entretenimento. Ele desafia 

seu espectador a exercer um pensamento crítico e olhar a partir de outros parâmetros 

e visões. 

O documentário pode representar os interesses dos outros, de captar e expor 

vozes, silenciadas ou não, além de capturar e transmitir interesses do povo. Nichols 

também explica como uma obra documental pode defender um ponto de vista, seja 

ele negativo ou positivo.  

 
Os documentários mostram aspectos ou representações auditivas e visuais 
de uma parte do mundo histórico. Eles significam ou representam os pontos 
de vista de indivíduos, grupos e instituições. Também fazem representações, 
elaboram argumentos ou formulam suas próprias estratégias persuasivas, 
visando convencer-nos a aceitar suas opiniões. Quanto desses aspectos da 
representação entra em cena varia de filme para filme, mas a ideia de 
representação é fundamental para o documentário. (NICHOLS, 2008, p. 30) 
 

Existe grande responsabilidade jornalística e documental de representação de 

minorias e da retratação da realidade social em que vivem, capaz de gerar reflexões 

éticas e impulsionar mudanças necessárias em pontos estratégicos da sociedade. 

(NICHOLS, 2008) 

Desse modo atua o documentário expositivo, que busca evidenciar através da 

linguagem argumentativa os pontos defendidos pelo autor da obra. Ele leva o 

espectador a refletir a partir sobre determinado assunto. “E enfatiza o comentário 

verbal e uma linguagem argumentativa. Esse tipo de documentário é um dos mais 

comumente encontrados no mercado audiovisual. Trata-se de qualquer documentário 

que retrate algum acontecimento, enfatizando fatos e argumentos para aquilo que o 

filme está narrando.” (NICHOLS, 2008) 
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2 Desenvolvimento da peça 

 

2.1  Definição de estilo e linguagem 

 

De acordo com o que foi estudado em Nichols (2008), o documentário buscou 

retratar histórias e relatos reais de mulheres cristãs e negras com enfoque na questão 

racial em instituições religiosas. Por isso, a apuração foi feita com base em suas 

trajetórias e em como sua narrativa contribuiria para a compreensão da relação da 

religião com a negritude. 

Conforme o estudo feito a respeito do documentário expositivo, busquei trazer 

uma argumentação em forma de relatos, enfatizando fatos que contribuíssem para a 

construção da narrativa. Foi utilizada uma fotografia mais escura, com cores mais 

frias, de forma que as imagens geradas transmitissem um sentimentalismo e 

remetessem a espiritualidade.  

A principal ferramenta para a construção da narrativa foi o cruzamento de 

pontos em comuns nas histórias de mulheres de idades e condições financeiras 

diferentes. Esse recurso foi utilizado para demonstrar o impacto massificado da falta 

de representação e o racismo institucionalizado. Também utilizei como recurso os 

áudios captados das reuniões (como fala coletiva de fiéis e trechos dos sermões). 

 

2.2  Fontes 
 

 

• Cainan Cristine, 23 anos. Jornalista e missionária da Jocum. 

A jornalista participa da equipe de louvor da Gravidade Zero Church. Além disso, 

atua com missões na base da Jocum (Jovens com uma missão) no Brasil. Já teve 

participação em missões universitárias com o movimento Dunamis; 

• Carla Montebeler, 46 anos. Pastora na Igreja Batista de Lauzane Paulista. 

A escritora mineira veio para São Paulo após um chamado divino em 2012. 

Coordena a área de ficção cristã na editora Upbooks. Além disso, a militante é 

responsável por trazer pautas raciais em seus trabalhos; 

• Érica Pesseti, 46 anos. Psicóloga e gestora de recursos humanos. 

Érica é formada em Psicologia e atualmente frequenta a INSEJEC (Igreja Nacional 

do Senhor Jesus Cristo); 

• Estela Cruz, 36 anos. Auxiliar de Jovens da Congregação Cristã do Brasil. 
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A jovem universitária ocupa um dos cargos mais altos que uma mulher pode 

chegar na Congregação Cristã. Estuda Letras na Univesp; 

• Jéssica Augusto, 30 anos. Pastora presidente da Igreja Somos Betel. 

Cantora conhecida no mundo cristão, Jéssica Augusto é pastora juntamente com 

seu marido em Osasco. Além disso, Jéssica é filha da entrevistada Lea; 

• Juliana Luziê, 30 anos. Digital influencer. 

Uma das poucas influenciadoras negras e cristãs, Juliana é conhecida por falar 

de amor-próprio e outras pautas relacionadas em suas mídias sociais. Atualmente 

frequenta a Zion Church; 

• Lea Augusto, 65 anos. Líder de mulheres na Assembleia de Deus Madureira. 

Por muitos anos atuou como dirigente do círculo de oração. Hoje atua liderando 

mais de 2 mil mulheres, de maioria negra, na periferia de São Paulo. Além disso, lidera 

viagens missionárias para diversos países; 

• Paola Flavio, 20 anos. Estudante de direito e ativista cristã. 

A estudante de Direito se denomina ativista cristã pela causa de mulheres negras. 

Participa do movimento cristão Dunamis Pockets em sua universidade que visa a 

reforma social através do poder do Espírito Santo. 

 

2.3  Execução e finalização 
 

 

No início do desenvolvimento do documentário, não optei por fazer as 

entrevistas à distância – embora fosse muito tentador. Analisei o fato de que as 

personagens eram de São Paulo e que eu conseguiria um transporte seguro até elas. 

De prontidão a maioria delas aceitou o convite de participação e vi que seria possível 

executar o documentário como planejei inicialmente.  

Durante o processo de busca e apuração das entrevistadas, busquei trazer 

mulheres de denominações diferentes para que a visão do documentário fosse a mais 

diversa possível, porém, encontrei certa dificuldade de acessar mulheres de igrejas 

mais tradicionais pelo receio que tinham de falar sobre a temática.  

No entanto, ao me conectar com uma pastora da Igreja Batista do Novo 

Testamento, percebi que poderia acessar Igrejas Batistas que fossem do movimento 

renovado, que se denominam neopentecostais. Isso me auxiliou na busca por fontes 

e permitiu ter contato com outro nicho evangélico.  
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Ao decorre das entrevistas, encontrei certa dificuldade por conta da pandemia, 

pois algumas entrevistadas desistiram da conversa por cuidados com a saúde. Porém, 

tive bons resultados com aquelas que consegui me reunir de modo seguro.  

Durante o processo de edição, senti a necessidade de captar mais imagens 

complementares, porém, com as igrejas fechadas pela fase vermelha, não foi 

possível. Além disso, senti dificuldade na captação de imagens das mulheres em seus 

ambientes comuns, em sua rotina e sua vida normal. Porém, isso não atrapalhou a 

construção da narrativa como um todo.  

Após a realização da transcrição das entrevistas foi possível encontrar pontos 

de contato entre as falas de diferentes personagens. Com isso, consegui criar cenas 

com base em temas relevantes para o assunto abordado no documentário. Isso foi 

crucial para a construção da reflexão e da resposta para a pergunta problema. 

Também foram utilizadas imagens de apoio das igrejas visitadas para os momentos 

de transição de tema e a narração final para auxiliar na contextualização. 

A trilha sonora foi coletada de banco de dados. O vídeo da música “Betel”, da 

cantora Jéssica Augusto, foi cedido pela gravadora Musile Records2. Os vídeos da 

filósofa Djamila Ribeiro e da antropóloga Angela Davis, foram cedidos pela Editora 

Boitempo3 e foram essenciais para o embasamento teórico do produto.  

Durante a captação de imagem e som, foi utilizada a câmera digital da Nikon 

D7200, tripé e microfone próprio para gravação em câmeras DLSR em ambientes com 

som alto. Para as entrevistas foram usadas lapelas. Todas as filmagens foram feitas 

com o mesmo equipamento para evitar diferenças de qualidade da imagem e do som.  

Para as entrevistas, foi utilizado o primeiro plano, que buscou focar no rosto 

das personagens e transmitir seus sentimentos e trazer rosto para suas histórias.  

Para as filmagens em primeiro plano foi utilizada a lente 50mm. Além disso, 

para a captação das imagens nas reuniões das igrejas e imagens de apoio, foi 

utilizada a lente 18-55mm. A edição foi realizada por Daniel Mendes e por mim no 

programa Adobe Premiere.  

O documentário foi legendado para assegurar a acessibilidade, promovendo a 

inclusão social. 

 

 

 
2 A autorização em questão está em anexo no final deste relatório. 
3 A autorização em questão está em anexo no final deste relatório. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Durante muito tempo as mulheres negras foram silenciadas em diversas 

instâncias de poder. Quando falamos de instituições religiosas, não poderia ser 

diferente. Tendo em vista essa invisibilidade estrutural, muito se deve a elas um local 

adequado de escuta e honra de suas narrativas construídas ao longo do tempo.  

Essas mulheres, que se encontram em diversas situações de vulnerabilidade 

social, são marginalizadas todos os dias e, mesmo assim, representam a maioria dos 

evangélicos brasileiros. Visto que um dos principais propósitos do Jornalismo se firma 

enaltecer a voz de pessoas silenciadas, esse documentário cumpre seu papel em 

apresentar diversos relatos que representam pontos de vistas de mulheres diferentes, 

que contêm bagagens diferentes, mas vivem no mesmo contexto religioso e social.  

Tendo em vista a pergunta-problema que norteou esta pesquisa, esta obra 

conseguiu refletir de forma clara os impactos da representatividade dentro das 

instituições e como isso afeta da vida de mulheres negras, desde as pequenas 

agressões diárias até situações mais expressivas.  

Um recurso importante para complementar a narrativa foi o cruzamento de 

pontos em comuns das histórias das personagens. Além de trazer dinamismo e fluidez 

para o produto, eles causam uma reflexão no espectador, levando-o a exercer um 

pensamento crítico e analítico sobre as mulheres negras cristãs, em geral.  

Foi possível fazer um estudo que esclarecesse o papel de mulheres negras 

dentro das instituições. Através de seus relatos, pude ver como muitas vezes são 

subjugadas a lugares e papéis específicos que limitam suas ações e reproduzem 

estereótipos sociais. Além disso, consegui analisar como é dada a falta de 

representatividade no meio evangélico e qual é a influência da sociedade patriarcal e 

da supremacia branca em suas vidas.  

No decorrer do processo, senti a necessidade de trazer algumas informações 

da pesquisa para o produto audiovisual, como dados e informações mais didáticas 

que pudessem auxiliar na compreensão do tema. Porém, o modo que escolhemos 

para transmitir tais informações, não conversava com as entrevistas, então decidimos 

manter apenas os relatos das entrevistadas, pois o conteúdo cumpria seu papel de 

modo eficaz no estilo documental escolhido. 

No período de realização das entrevistas, pude me conectar com as 

entrevistadas de forma muito importante. Por ser uma mulher negra e cristã, pude me 
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ver em suas narrativas e me identificar com diversos sentimentos relatados ao longo 

de nossas conversas.  

Encontrei algumas dificuldades em produzir um documentário no contexto 

pandêmico, – como a constante necessidade de remarcar entrevistas, por exemplo – 

porém, consegui realizar entrevistas seguras e com os devidos cuidados sanitários.  

Quando decidi seguir com o tema “negritude e cristianismo”, logo percebi que 

era algo que realmente queimava em meu coração, por isso o processo se tornou 

muito mais produtivo e fluido nesse sentido. Observei ainda como essas histórias se 

completam e se cruzam, de forma geral, o que me preocupa, porém, me instiga a 

continuar trabalhando no tema.  

Ainda durante os relatos, percebi a importância de enfatizar no documentário a 

relevância de valorizarmos a criação de novas narrativas, principalmente dentro de 

instituições religiosas. Tirando os estereótipos, transformando a mentalidade do local 

e evidenciando a necessidade de luta. 

Durante a edição, compreendi verdadeiramente a responsabilidade jornalística 

em relatar todos os pontos de vista possíveis, pois percebi a tendência que tive em 

relatar apenas uma visão.  

Compreendi na prática a importância de ouvir diferentes opiniões sobre o tema 

e, principalmente a importância do Jornalismo para contribuir na construção de 

histórias sólidas e que tragam a real demanda das mulheres negras para o debate 

racial religioso. 

  Além disso, a pesquisa inicial e os dados coletados foram essenciais para que 

eu fizesse nenhum tipo de generalização e filtrasse de maneira correta o conteúdo do 

documentário. Também pude desenvolver habilidades de produção, roteirização e 

edição de vídeo, algo que almejava há algum tempo e consegui me empenhar durante 

o processo.  

Por isso, considero esse documentário um importante memorial de que nós, 

mulheres negras, precisamos nos erguer com voz em instâncias de poder para 

denunciar e resistir as opressões que diariamente tentam ditar o rumo de nossas vidas 

enquanto mulheres, enquanto negras e enquanto cristãs. 

O conteúdo dessa apuração é muito rico e proveitoso, e pretendo utilizá-lo 

posteriormente em projetos pessoais, pois essa pesquisa é apenas o início de um 

movimento de mulheres que se levantam e resistem. 
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ANEXOS 

Anexo I. Editora Boitempo 

Entrei em contato com a Editora Boitempo solicitando autorização para a 

utilização dos vídeos: “Representação e incorporação no movimento negro”, de 

Djamila Ribeiro e “A liberdade é uma luta constante”, de Angela Davis. Após alguns 

e-mails, me foi concedida a autorização para fins acadêmicos.  
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Anexo II. Musile Records 

A gravadora Musile Records também me autorizou a utilizar o vídeo da música 

“Betel”, de Jéssica Augusto, uma das entrevistadas do documentário.  
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