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Resenha para o 2º Número da Revista Afro B (3 de 3) 

Intolerância religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro    

 

 

 

Resumo: Resenha do livro “Intolerância religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo 

religioso afro-brasileiro” (2007) organizado por Vagner Gonçalves da Silva.  A Revista Afro B, 

do Museu Afro Brasil foi editada entre dezembro de 2010 e junho de 2011, com o total de 4 

números. Ela fazia parte de um programa chamado Cultura Viva, do Ministério da cultura e 

teve apoio da Secretaria de Cidadania Cultural, servindo de intermediária editorial para os 

grupos que desenvolviam atividades culturais chamados Pontos e Pontões de Cultura. 

 

 

 

Palavras-chave: Intolerância religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-

brasileiro, Candomblé, Igrejas neopentecostais, Vagner Gonçalves da Silva, Milton da Silva 

Santos, Revista Afro B, Museu Afro Brasil 
 

Em seu comentário a respeito deste livro lançado em 2007, a antropóloga Rita Amaral lembra-

nos que a história da humanidade é, também, a história da inabilidade para conviver com o 

outro, com o diferente. Daí a origem dos preconceitos que ocasionam a intolerância, o 

desconhecimento e os estereótipos culturais. Resultado das discussões realizadas no âmbito da 

Comissão de Relações Étnicas e Raciais/Associação Brasileira de Antropologia, o livro insere-se 

no atual debate sobre religiões, globalização e Estado. Trata-se de uma coletânea de textos 



 

redigidos por autores familiarizados com as religiões afros no Brasil e no Cone Sul, e com outras 

áreas da vida social (direitos civis e discriminação por orientação sexual). Eles analisam, 

mediante pontos de vista variados, o impacto da expansão das igrejas neopentecostais, com seus 

discursos, ataques e intolerância religiosa dirigidos aos adeptos dos cultos. Esse é o mote dos 

textos de Ari Pedro, Alejandro Frigerio e Ricardo Mariano. O “chute na santa”, episódio ocorrido 

em 1995, no qual um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus chutou a imagem de Nossa 

Senhora Aparecida no seu dia, 12 de outubro, é tratado por Ronaldo de Almeida. Vagner 

Gonçalves da Silva discorre sobre as relações sócio estruturais entre o neopentecostalismo e as 

religiões afro-brasileiras. Hédio Silva analisa o sistema jurídico e a intolerância religiosa/racial 

presente no cotidiano das devoções afro-brasileiras desde o século XIX.       

 


