Proselitismos, revivalismos e redes religiosas pós-coloniais
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Magrebe e do Médio Oriente tornado possí-
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dos anos 1970, a guerra do Kippur (1973),

têm muito a ver com os meios materiais

desfrutam no seio de muitos sectores das

espaço público, acrescentaram-se, nestas ul-

a revolução islâmica iraniana (1979) e as

e humanos postos à sua disposição e à

elites africanas, as generalizadas e recorren-

timas décadas, a multiplicação dos conflitos

sucessivas crises económicas no continente

“redefinição” do papel da África subsariana

tes “contaminações” das religiões do Livro

de cariz étnico e religioso e, como veremos,

africano ligaram-se entre si para favorecer o

na “diplomacia” das organizações religiosas

por práticas das religiões ditas tradicionais

a redefinição generalizada dos alinhamentos

reforço das relações entre a África subsariana

internacionais.

ou, na generalidade dos países subsarianos,

internos e externos dos diferentes sectores

islamizada e os países árabes, nomeadamen-

À entrada da década de 2010, as organi-

a incontornável visibilidade das práticas

das religiões do Livro

te pela prestação quer de intensa “assistência

zações religiosas cristãs e muçulmanas

técnica” em matéria religiosa, quer de apoios

na África Subsarina, não só em termos de

Neste sentido, para além da visibilidade
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económicos e sociais importantes.

meios materiais e humanos globalmente se

forte e “tangível” das religiões, o revivalismo

religiosos

Desde então, fazendo de certa maneira con-

equivalem, como ainda se mostram igual-

religioso, tanto muçulmano como das igre-

Aliás, para vários autores, os conflitos

traponto ao aumento crescente de meios

mente bastante predispostas a desempenha-

jas cristãs, impregna fortemente a via social

religiosos na África subsariana relevam de al-

humanos e materiais colocados à disposição

rem papéis ainda de maior relevo.

de boa parte das populações e, em alguns

gum modo da crescente transnacionalização

das diferentes igrejas cristãs, multiplica-

O “retorno” da religião na África subsa-

casos, desdobra-se de fervor “neófito” na

das redes religiosas, sobretudo no que tem a

ram-se não só as doações árabes para a

riana não é pois nem uma idiossincrasia

“boca” de “renascidos para a religião”,

ver com a relação entre as dinâmicas religio-

construção de mesquitas e para a criação e

dos africanos, nem um simples fenómeno

incluindo dirigentes dos mais altos lugares

sas locais e as redes internacionais onde, de

manutenção de escolas e institutos muçul-

ditado por sucessivas conjunturas de crise

hierárquicos do Estado (por exemplo, a

forma explícita, os sectores mais prosélitos

manos, o envio de conselheiros religiosos

económica, social e politica: o “retorno” da

neopentecostista Sara Gagbo e Janet Muse-

do Cristianismo e do Islão se incluem.

para os países subsarianos, as ofertas de

religião inscreve-se na própria trajectória

vini, deputadas e mulheres, respectivamen-

Na realidade, tanto num como noutro,

bolsas para estudos religiosos e os subsídios

da África subsariana desde o início das

te, do presidente da Costa do Marfim e do

as relações, nas últimas décadas, entre

para peregrinações a Meca, como também

descolonizações. ■

Uganda, o ex-pastor pentecostista Goodluck

componentes africanas e componentes

os investimentos e os projectos assistenciais

Ebele Jonathan, actual vice-presidente da Ni-

internacionais não só se têm intensificado,

financiados por fundos e organizações

géria ou Yaha Sanneh, actual presidente da

como ainda esse relacionamento em rede,

privadas e estatais árabes.

Gâmbia e durante muito tempo empenhado

apesar de algumas diferenças substantivas

Com meios vultuosos ao seu dispor, os países

protector de grupos da movida wahhabista

em termos de objectivos, entre redes cristãs

árabes e do Médio Oriente em geral assu-

na sub-região senegambiana).

e muçulmanas, tornou-se num dos mais

mem-se, independentemente da diversidade

O fenómeno dos born again, em Áfri-

importantes sustentáculos, no terreno, do

de interesses e de posicionamentos religiosos

ca inicialmente confinado aos sectores

proselitismo das religiões do Livro, como o

entre eles, de forma directa como grandes

protestantes interconectados com as igrejas

demonstra, por exemplo, a grande depen-

apoiantes das comunidades muçulmanas afri-

religiosas, quaisquer que elas sejam.
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