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África Fala 
(1 Samuel 17:1-18:4) 

Não há melhor forma de começar do que agradecer aos organizadores da 
conferência «África Fala». Quero agradecer-te, caro irmão Edward, e à equipa 
organizadora, por me terem convidado para fazer esta declaração inicial. Quando o 
irmão Edward me veio visitar a Oxford, percebei rapidamente que ele estava cheio, 
cheio de uma visão para criar espaço para os intervenientes na indústria livreira de 
África. Deus usou certamente a sua experiência na indústria editorial, os resultados 
da sua investigação sobre liderança em África, a sua proximidade de África durante o 
desenvolvimento da Africa Study Bible (Bíblia de Estudo África) e o seu amor pelo 
velho continente para o encher da visão que está agora a realizar-se. Isto não me 
surpreende, porque quando escalamos uma montanha, é apenas ao chegar ao topo 
que vemos quão alto chegámos, e apenas aí temos um vislumbre de todas as outras 
montanhas mais altas mas ainda mais belas no horizonte que temos de escalar.  
Aceitei este convite porque partilho esta visão de ajudar a indústria editorial cristã 
em África a crescer. Acredito plena e apaixonadamente na necessidade de sermos 
ativos e intencionais ao apoiar esta indústria a florescer e prosperar. Embora 
encaremos desafios reais e intimidantes, estou ansioso por ver esta visão cumprida. 
É por isso que precisamos de a partilhar com todos os atuais e futuros intervenientes 
da indústria editorial cristã em África. Tenho a certeza de que todos os intervenientes 
aqui presentes gostariam de partilhar essa visão. 
 
Ainda assim, pergunto-me porque foi organizada uma conferência sobre África na 
América do Norte. Além de que, como nativo da região de Sahel, não estou 
habituado a temperaturas mais frias. Sei que o meu irmão Edward me vai dizer que 
estou a viver no Reino Unido há muitos anos. É verdade! Mas há um ditado africano 
que diz que um tronco de árvore mergulhado num rio nunca se vai transformar num 
crocodilo, seja por quanto tempo lá estiver!  Por isso, prefiro lidar com o calor 
africano e os verões intermináveis. Preferia que estivéssemos nesta África onde 
vivemos ao ritmo das oportunidades, kairos, em vez de sermos governados pelo 
relógio. Em África, temos tempo, levamos tempo a fazer as coisas, ao contrário do 
Ocidente, onde as pessoas têm relógios mas não tempo para conversar, para passar 
tempo umas com as outras. Digo isto para reconhecer os meus irmãos africanos que 
enfrentaram corajosamente o frio para vir aqui e passar tempo uns com os outros. 
Porque tenho a certeza de que, tal como eu, vocês prefeririam ter-se encontrado em 
África para falar mais livremente sobre África, a vossa África. Também digo isto para 
enfatizar a minha perspetiva de que esta reunião não deveria seguir a agenda de 
ninguém a não ser a de África. E por isso gostaria de reconhecer a generosidade dos 
meus irmãos africanos e amigos de África ao enfrentarem o frio da América do Norte 
para falar de África, das nossas Áfricas.  
 
Eu tinha acabado de fazer 10 anos quando perdi o meu pai. Mas mesmo nessa idade, 
reparei que ele se retirava sempre que precisava de tomar decisões difíceis. Ele tinha 
um cantinho no bosque para onde se retirava para orar e ponderar questões sérias. 
Gostaria por isso de considerar esta conferência em Chicago como o cantinho dos 



ÁFRICA FALA                 PAGE  
2 

intervenientes da indústria editorial cristã de África: um cantinho para onde nos 
retiramos de África e nos afastamos das muitas preocupações da vida que ameaçam 
engolir-nos, da miríade de pedidos de atenção e interrupções à frequência da nossa 
comunhão com Deus e uns com os outros: ataques terroristas como os do Burkina 
Faso, manifestações reprimidas pela polícia e forças militares da RDC, greves de 
sindicatos no Chade, raparigas raptadas pelo Boko Haram na Nigéria, má gestão das 
eleições no Quénia, a demissão do Primeiro-Ministro da Etiópia, que pôs o país em 
estado de emergência; ou, mais importante no nosso dia-a-dia, uma interrupção para 
levarmos uma mulher da vizinhança em trabalho de parto ao hospital por falta de 
uma ambulância, ou uma interrupção de um amigo, um parente que passou pelo 
nosso escritório ou casa para uma visita. Espero que este nosso cantinho em Chicago 
nos permita algum sossego, ou melhor ainda, tempo para nos retirarmos e ouvirmos 
Deus, repensar África, para a descrevermos melhor a nós próprios, para alimentar a 
nossa imaginação vívida. Nunca houve uma resposta clara aos desafios de África. 
Tentativas externas muitas vezes falharam. Não queremos organizar mais uma 
reunião infrutífera. É por isso que queremos falar francamente, profundamente, 
ouvindo Deus e ouvindo-nos uns aos outros. 
 
Isto traz-me ao tema da nossa conferência: «África Fala». Sempre gostei muito desta 
citação do poeta francês René Char (ela poderá não ser conhecida pelo público 
anglófono), de Chants de la Balandrane, que é: «As palavras que surgirem saberão 
coisas sobre nós que não sabemos sobre elas». Não é paradoxal que estejamos 
reunidos à cabeceira da indústria editorial de África com um tema como «África 
Fala!»? Teria feito mais sentido ter um tema como «África escreve» ou «O mundo 
editorial africano». Aqueles que veem a impressão a pedido (print on demand) como 
uma solução mágica para África talvez gostassem ainda mais se o tema da 
conferência fosse «Impressão a pedido: uma revolução para a indústria editorial 
africana!». Mas nenhum destes foi escolhido. Escolhemos «África Fala! ». O tema 
sugere que estamos aqui para falar, para ouvir Deus e nos ouvirmos uns aos outros. 
O tema afasta-nos da pressão do pragmatismo e de soluções mágicas. Dá-nos uma 
perspetiva relaxada, o que, já agora, é muito útil para estimular a criatividade e a 
inspiração. Não se criam produtos de qualidade sob pressão. O tema também me faz 
pensar na experiência do próprio falar em África, uma tradição oral que data desde 
há mais de mil anos. Esta tradição oral está incorporada e ancorada na vida dos griots 
da África Ocidental. «Os griots pertencem a uma casta separada; além de serem os 
artistas de uma comunidade, preservam e guardam as suas tradições orais, musicais 
e poéticas, uma vez que é graças a eles que a poesia, a música e a história são 
passadas de geração em geração. Os griots são artesãos de palavras, empunhando 
palavras com o poder de persuasão que vai para além da arte do dizer».  
 
Os griots são mestres da palavra, e pela mesma moeda, mestres da palavra falada. 
Não nos dizem as Sagradas Escrituras que no princípio era o Verbo, e que o Verbo era 
a Palavra Falada de Deus? A palavra é a fonte de criação, criatividade e vida. É 
mesmo! Falar não significa estar sem fazer nada.  
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Embora África seja uma África de tradições orais personificadas nos griots, a ausência 
de escrita, não obstante, não é sinónimo de ignorância. O conhecimento não se 
encontra sempre na escrita, tal como a idade não equivale sempre a sabedoria. Em 
1962, o Conselho Executivo da UNESCO testemunhou uma troca aquecida entre o 
Senador Benson dos EUA, em representação dos Estados Unidos, e Amadou 
Hampaté Bâ do Mali, um membro recém-eleito do Conselho Executivo. Durante a 
sessão do Conselho, o Senador Benson tinha, com arrogância e desdém, descrito os 
africanos como ingratos, iletrados e ignorantes. Hampaté Bâ respondeu secamente: 
«Admito que sejamos iletrados, mas de forma alguma nos considero ignorantes. [...] 
Quero que saiba que, no meu país, quando morre um ancião, arde uma biblioteca».  
O que ele queria dizer era isto: «Em África, quando morre um velho tradicionalista, 
arde uma biblioteca por explorar». Os anciãos tradicionalistas tinham uma riqueza de 
conhecimento que passavam a gerações futuras através da sua escola holística. 
Embora a cultura africana ainda seja predominantemente baseada na tradição oral, 
com a maioria da população analfabeta, é justo que Amadou Hampaté Bâ nos lembre 
que a oralidade não significa necessariamente ignorância. Aqueles de nós aqui 
reunidos não são, portanto, nem ignorantes nem tábuas rasas. Juntamos a nossa 
experiência e conhecimento para discutir e explorar em conjunto formas de 
desenvolver a indústria livreira de África, à medida que o continente faz a transição 
da tradição oral para a escrita. Estamos a falar uns com os outros porque sabemos 
que não há nenhuma solução fácil ou barata. Precisamos de reinventar uma.  
 
Além disso, seria um reducionismo prejudicial definir África apenas pela oralidade. 
Alguns dos próprios africanos podem pensar que o conhecimento de África se 
confina à tradição oral. É por isso que o académico senegalês Cheikh Anta Diop tinha 
razão em lhes responder quando escreveu: «O Negro não faz ideia de que os seus 
antepassados, que se adaptaram às condições climáticas do vale do Nilo, foram o 
primeiro guia da humanidade no caminho para a civilização». Muitos africanos 
desconhecem a contribuição de África para diversas áreas de cultura e 
conhecimento. No domingo de 18 de fevereiro, preguei numa igreja africana em 
Londres. Perguntei-lhes quem tinha criado o conceito de Trindade. Muito poucos 
tinham consciência de que tinha sido inventado por um africano. A lição de Cheik 
Anta Diop também poderia esclarecer outras pessoas, não-africanas, que podem 
ainda estar erradamente a reduzir África a uma África oral, ignorante, e a basear-se 
numa compreensão muitas vezes reducionista e por vezes errónea da forma de vida 
e cultura africanas. África é densa, opaca: quem pode compreendê-la ao primeiro 
contacto? Quem pode descrevê-la completamente? África é perturbadora porque se 
recusa uma vez após outra a encaixar-se no molde que tentamos fazer para ela. E 
esta é a África que nunca deixará de nos surpreender porque, quando achamos que a 
quebrámos, ela endireita-se como um caniço. Muitas vezes ela endireita-se 
inesperadamente, normalmente quando está entre a espada e a parede. Que 
estratégia de resistência! Quão resiliente é ela! Eu amo África, profundamente. Mas 
sei que Jesus a ama ainda mais profundamente. Na verdade, Ele sabe exatamente 
porque criou África. 
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Sabemos que a oralidade não era o único meio pelo qual os africanos transmitiam 
conhecimento e memórias. Os griots não eram os únicos intervenientes. Na verdade, 
a primeira coisa a realçar é que foi África que deu a escrita à humanidade. Pensa-se 
que a sua invenção poderá remontar a quatro mil anos antes de Cristo, no Alto Egito, 
na Núbia. Fiquei bastante intrigado ao saber que, na África Negra, «medu netjer», 
uma escrita hieroglífica usada em 3400 a. C., significa literalmente «palavra de 
Deus». 
 
A segunda coisa a realçar é que, desde tempos antigos, têm havido várias formas de 
escrita indígena em África.  Além disso, em várias das principais línguas africanas, 
incluindo a minha, a língua Mundang, uma língua minoritária falada no sudoeste do 
Chade e no nordeste dos Camarões, existe uma distinção clara entre as palavras 
«ler» e «escrever». 
Por exemplo: 
Em suaíli, ler = kusoma; escrever = kwandika 
Em lingala, ler = kotanga; escrever = kokoma 
Em bambara, ler = Kalan; escrever = sèbè 
Em fula, ler = djangongol; escrever = windogol 
Em haúça, ler = karatou; escrever = rouboutou 
 
Estas palavras não têm qualquer influência europeia ou arábica. Sabemos ainda que 
existiam outras formas de escrita, como a escrita bamoun nos Camarões, a escrita 
mende na Serra Leoa, com os seus 212 carateres, a escrita beté na Costa do Marfim, 
a escrita guez na Etiópia, ainda viva e em uso hoje, para dar apenas alguns exemplos. 
Há também cada vez mais indicações de que a influência arábica levou à criação de 
centros como Timbuktu, um tesouro de manuscritos que eram obras-primas de 
conhecimento. Alguns deles só recentemente começaram a ser traduzidos. Uma 
editora francesa, Actes Sud, forneceu a tradução de alguns textos. Haverá 
certamente mais para vir, desde que os esforços para classificar e preservar estes 
manuscritos possam continuar, particularmente tendo em conta as ameaças de 
grupos terroristas ativos na região. 
 
Durante esta conferência, seremos chamados para falar. Por outras palavras, África é 
convidada a falar, a partilhar a sua história, a contar a sua história a outros. Não 
devemos sentir-nos intimidados ao fazê-lo. Em vez disso, devemos ter paixão em 
fazê-lo, porque a nossa missão é importante, e estamos a viver num tempo histórico 
e especial que pede o nosso contributo. Tenho noção de que nos encontramos numa 
América pragmática que aprendeu e desenvolveu reflexos de resolução de 
problemas. O pragmatismo americano proporia soluções rápidas para os nossos 
problemas. Alguns intervenientes na indústria editorial esperam que lidemos com os 
problemas adotando soluções pré-feitas e prontas a usar que possam ser replicadas e 
expandidas sem limites, quase como um mecanismo de clonagem. Nós devemos 
evitar estas armadilhas. Todos sabemos que todas as soluções pré-feitas que já foram 
despejadas em África, em boa fé e com bom coração, incluindo milhares de milhões 
de dólares investidos, não conseguiram até agora ajudar África a ultrapassar os seus 
problemas.  
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Estamos aqui para falar porque o discurso é a palavra criadora. É vida. A palavra 
liberta. Por isso, somos compelidos a falar. E é África que vai falar. Se ao menos África 
tivesse oportunidade de falar mais vezes, como está a acontecer aqui hoje. Se ao 
menos África pudesse falar sobre si própria. Mesmo se ela parecer feia, vamos dar-
lhe espaço para falar sobre a sua fealdade. E se ao menos ouvíssemos com atenção, 
para perceber melhor. Estamos habituados a ouvir os outros falarem-nos sobre África 
e falarem a si próprios sobre África, interpretá-la. Talvez África esteja habituada a 
ouvir os outros falar e escrever por ela. Por vezes isto é feito com subtileza, e África 
acaba por ser um fantoche, a receber palavras pré-gravadas para dizer. Por isso, ela 
papagueia outros ou age como uma África que fala mas cujas palavras, pré-gravadas, 
não são verdadeiramente dela. Sem dúvida estarão familiarizados com estas 
questões.  
 
Um provérbio maliano diz: «Quando uma cabra está presente, não devemos balir no 
seu lugar». Portanto, eu alegro-me com esta iniciativa de deixar África falar. Falar não 
é não fazer nada porque falar cria e é vida. Falar é força e ação. Falar é inspiração e 
imaginação. Portanto, vamos falar francamente, para nos encorajarmos uns aos 
outros mas, mais importante, para estimular a nossa imaginação. Sem imaginação, 
não há criatividade. Quando leio a Bíblia, deixo a minha mente viajar porque estou a 
ler um livro que alimenta a imaginação, uma imaginação saudável e cheia de 
esperança. 
 
Deixem-me agora mencionar brevemente uma dimensão desta conferência que me 
dá mais motivação e esperança. Esta dimensão é a seguinte. Eu vejo e considero esta 
conferência não só como a África que fala, mas especialmente como uma tomada de 
posição por parte da África editorial cristã, a apresentar-se a Deus para ouvir a sua 
mensagem e a proclamar ao mundo. Para alguém se apresentar perante Deus, tem 
primeiro de estar presente para si próprio, ouvindo-se a si próprio, reconhecendo a 
sua identidade pelo que é. Porque não me apresento a um Deus pessoal como objeto 
mas como pessoa. Ao nos apresentarmos perante Deus como pessoas, como cristãos 
a viver numa África criada para Deus com os seus propósitos, podemos ouvir Deus 
claramente quando ele fala connosco. É por isso que, durante esta conferência, as 
palavras de África só terão todo o seu significado, poder e ímpeto se forem genuínas 
e profundas, dadas por Deus, e assim divinamente inspiradas.  O nosso discurso tem 
de envolver falar e ouvir. 
 
Vou agora tomar a liberdade, no espírito de encorajamento mútuo, de elogiar os 
atuais intervenientes da indústria editorial de África, que, na minha perspetiva, são 
heróis invisíveis. Eles merecem ser reconhecidos. 
 
As palavras que me ocorrem para descrever os atuais intervenientes da indústria 
editorial em África são: resiliência, perseverança, coragem, sacrifício. Eu já fui um 
pequeno interveniente no mundo editorial em África. Até certo ponto, sou uma 
pequena representação da transição da oralidade para a escrita na região, e da nossa 
vontade firme de servir através da edição. Eu nasci numa aldeia.  Cresci a ouvir 
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histórias, provérbios, tradição oral e de iniciação. Não tinha livros para ler fora da 
tradição oral. Os anciãos eram a minha biblioteca. No universo da minha aldeia, as 
bibliotecas estavam totalmente acessíveis, sem dinheiro necessário, sem transacções 
financeiras envolvidas. As bibliotecas estavam abertas e disponíveis por toda a 
comunidade. Elas envolviam todos os membros da comunidade. A única exigência, a 
única transação, era respeito pelos anciãos e a vontade de aprender a disciplina de 
semi-iniciação de ouvir, observar e obedecer. Os anciãos eram bibliotecas 
ambulantes, e ler era uma atividade aberta e contínua: à mesa, à volta da fogueira 
em noites frias, em discussões debaixo de árvores em dias quentes, no campo, a 
caçar, no rio, etc. No universo da tradição oral africana, como disse o académico da 
língua fula, Amadou Hampaté Bâ, quando morre um ancião, arde uma biblioteca.  E 
depois, de repente, fui exposto a uma tradição diferente, a tradição dos livros. A 
minha mãe e o meu pai, como cristãos de primeira geração, aprenderam a ler e 
escrever com missionários. Foi a minha mãe que me ensinou o alfabeto na minha 
língua materna, antes de entrar para a escola. Como alunos de escola primária numa 
escola de brancos, lemos os livros do currículo, que nos eram dados gratuitamente. 
Passávamos os nossos dias na escola, dentro das quatro paredes da sala de aula. E 
assim, a importância da escola da tradição oral na minha vida começou a diminuir. Já 
tinha mais de 10 anos quando pude finalmente ler um livro por escolha pessoal. 
Andava mais de dois quilómetros até uma pequena biblioteca de um missionário que 
tinha uma pequena coleção de livros. E aí lia de graça. Foi na escola secundária que 
finalmente comprei o meu primeiro livro. Foi especificamente na universidade que 
comecei a gastar dinheiro para construir a minha biblioteca cristã pessoal. Na minha 
jornada e jornadas de vários irmãos e irmãs aqui, fomos intervenientes diretos nesta 
transição da oralidade para a escrita. A transição ainda está em curso. Levará mais 
algum tempo a completar devido a vários fatores. Por exemplo, esta leitura é feita 
em línguas estrangeiras, muitas vezes na língua do colonizador. Estas línguas ainda 
são percecionadas no nosso subconsciente como a língua do poder. Embora as 
usemos, no nosso subconsciente, é como se ainda nos sentíssemos cobertos pelas 
nossas derrotas passadas. Os livros não estão geralmente disponíveis, nem são 
geralmente acessíveis ou baratos. Mesmo para aqueles que querem ler, é muitas 
vezes difícil encontrar livros localmente. Por isso, devemos evitar atalhos, conclusões 
rápidas e reducionistas, ou julgamentos muitas vezes duros que nada fazem para 
encorajar, mas em vez disso desencorajam aqueles que são pioneiros na indústria 
editorial cristã. Há uma necessidade de prosseguir esforços para promover a leitura e 
escrita generalizadas e assim vencer o desafio de estabelecer uma cultura de leitura. 
Eu tornei-me um leitor da língua francesa, e mais tarde, um escritor modesto, editor 
e fundador de uma revista cristã.  Ajudei a gerir uma empresa editorial cristã e 
também servi como gerente de uma empresa especializada na produção e 
distribuição de Bíblias. Estou por isso familiarizado com os desafios do mundo 
editorial em África. É por isso que eu gostaria de reconhecer e estender felicitações 
especiais a estes intervenientes do mundo editorial cristão. Eles trabalham em 
condições exigentes. Deixem-me ilustrar alguns dos desafios.  Há alguns anos, um 
interveniente da indústria livreira na República Democrática do Congo disse-me que 
tinham de rever e mudar as etiquetas do preço dos livros todos os dias por causa da 
inflação e flutuações cambiais. Imaginem a quantidade de trabalho e investimento 
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envolvidos. Eles não tinham computadores. Tudo tinha de ser feito manualmente. As 
coisas são um pouco melhores agora, mas ainda é um processo custoso. Uma vez, eu 
imprimi pessoalmente 50 000 exemplares do Evangelho para usar em evangelização 
na universidade. A minha intenção era distribuí-los em 18 países ao longo da África 
francófona, começando com Abidjan. Levei vários meses a fazer chegar os livros aos 
diferentes países. Tinha de depender de viajantes, em cuja bagagem eu escondia 
livros, sem garantia de que os livros chegariam ao seu destino. Eles também estavam 
à mercê de funcionários aduaneiros corruptos, etc. Mesmo onde a lei prevê que os 
livros estejam isentos de direitos aduaneiros, os funcionários aduaneiros corruptos 
são hábeis a contornar a lei e a extorquir pagamentos. Uma vez, encontrei livros da 
nossa editora à venda no mercado negro. Um pouco de investigação revelou que o 
impressor tinha imprimido os nossos livros em segredo. Ele sabia que o livro iria 
vender. Embora se possa processar facilmente uma gráfica nos EUA ou na Europa, é 
difícil fazê-lo na maioria dos países africanos. A nossa sede de justiça é fútil, 
especialmente se estivermos contra uma gráfica do Estado. Eles são muito mais 
poderosos do que nós. Devo mencionar que também testemunhei a pilhagem dos 
nossos livros em livrarias, durante a guerra civil. 
 
Por causa da incerteza, dificuldades em recuperar as receitas de vendas, um 
executivo de uma indústria livreira europeia estabelecida em África, com quem faço 
negócio regularmente, disse-me «Já não fornecemos inventário a crédito a africanos. 
Têm de ser pagos em adiantado, antes da entrega. Estávamos a ter dificuldade em 
recuperar o dinheiro do inventário fornecido a livreiros africanos e a sofrer perdas 
enormes no processo». 
 
Também há constrangimentos logísticos. Ainda me lembro claramente de quão difícil 
foi para o Diretor da CPE [Centre de Publications Evangéliques] encontrar uma boa 
gráfica.  E o que posso dizer sobre a escassez de bons escritores, ou dos desafios de 
trabalhar com autores? O cumprimento de prazos não é tarefa fácil, ao contrário do 
que acontece no Ocidente. 
 
Por estas razões, é fácil ver que aqueles que continuam a trabalhar no mundo 
editorial são heróis que merecem ser felicitados e encorajados. E em contextos como 
os dos países africanos francófonos, lusófonos e de língua árabe, a indústria editorial 
cristã ainda é um desafio intimidante. A escassez de literatura cristã evangélica, em 
qualquer forma, continua a causar fome severa. A população cristã evangélica é 
geralmente pequena, o que significa que o mercado é restrito. Uma vez que o 
cristianismo dominante é de língua inglesa, estas comunidades não conseguem 
beneficiar da riqueza de recursos dos países anglófonos.  
 
A maior parte de África ainda é analfabeta. Além disso, angariar capital financeiro 
localmente é um desafio. Aqui no Ocidente, quando se tem um bom projeto, pode 
pedir-se a um banco que o financie. Mas em África, não costuma funcionar assim. 
Apesar de todos estes desafios, há razão para ter esperança. 
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Como mencionei anteriormente, um argumento convincente a favor deste encontro, 
do meu ponto de vista, é o facto de ele fornecer um fórum para nos encorajarmos 
uns aos outros. Quando estamos a trabalhar em circunstâncias desafiadoras, o 
encorajamento mútuo é um passo na direção do sucesso. Não estamos na mesma 
posição das igrejas ocidentais, com uma longa tradição em que se apoiarem: uma 
tradição de empreendedorismo, uma cultura de negócios, uma cultura de 
competição, etc. Um dos dons que Deus nos deu, do meu ponto de vista, é esta 
oportunidade que temos de falar uns com os outros.  
Vamos certamente diferir na forma como abordamos questões logísticas. Deus 
chamou-nos, ou melhor, convidou-nos para este encontro porque ele quer encorajar-
nos, individualmente, e mais importante, coletivamente. Os encorajamentos de Deus 
irão certamente encher-nos. Isto vai aguçar a nossa visão para o desenvolvimento da 
indústria livreira de África. Nós não determinamos a agenda deste encontro. É a 
agenda de Deus que vamos estar a seguir. Isto é sobre os intervenientes da indústria 
livreira, sobre África querer partilhar o que Deus lhe disse. 
 
 
Hoje, sinto que Deus está a dizer-nos que agora é o momento. Agora é o momento 
de trabalharmos para ajudar a indústria editorial cristã de África a florescer. Como? 
Que sinais visíveis nos dizem que chegou o momento de agirmos? 

- O extraordinário crescimento numérico do cristianismo em África. O 
crescimento demográfico da África cristã está a ganhar impulso. O centro de 
gravidade do cristianismo mudou. Há a necessidade de publicar, popularizar, 
mergulhar a África cristã em reflexão bíblica de alta qualidade. Temos de 
impedir que a fome por livros cristãos se estabeleça em África.  

- As missões são agora policêntricas, a trabalhar em todas as frentes. A reflexão 
bíblica africana tem de ser partilhada, abundantemente apresentada ao 
mundo como o contributo de África para a missão global de Deus. Se teologia 
significativa é aquela que se desenvolve onde estiver a maioria dos cristãos, 
então a indústria editorial cristã precisa de prosperar para apoiar a 
disseminação da reflexão bíblica africana.  

- O progresso tecnológico, a criatividade vibrante da juventude de África, 
oferece potencial para a viabilidade da indústria editorial: a Internet, a fibra 
ótica neste momento a chegar a África, a disponibilidade de serviços de 
transferência de dinheiro, tecnologia de computação em nuvem que permite 
trocas de texto, tecnologia de impressão a pedido, moedas virtuais, novas 
oportunidades de parceria global, etc. 

- Uma tendência crescente de empreendedorismo entre jovens. Este espírito 
de empreendedorismo significa que a indústria editorial pode contribuir 
verdadeiramente para a criação de negócios rentáveis, onde os escritores 
podem recolher grandes recompensas do seu trabalho, onde os 
intervenientes financeiros podem arriscar capital de risco, etc. Os educadores 
verão a necessidade de investir em formação na área editorial porque será 
lucrativo para eles. E embora possa não gerar lucros imediatos, os parceiros 
verão a necessidade de fazer investimentos estratégicos e dar-nos uma 
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oportunidade ao investirem parte dos seus lucros com vista à rentabilidade a 
médio e longo prazo. 

- A população crescente de África. Num futuro próximo, a população de África 
chegará aos mil milhões. O número de pessoas alfabetizadas é cada vez 
maior. Um mercado potencial vai materializar-se. 

- Uma abordagem cada vez mais holística à atividade editorial cristã. Existe 
uma consciência crescente da necessidade de evitar isolar o setor editorial 
cristão num gueto. Há uma necessidade de explorar a penetração no 
mercado não-cristão. O Evangelho não é apenas para cristãos. Esta 
compreensão do mundo editorial alargaria a exposição de mercado para além 
dos círculos cristãos.  
 

Muitos poderão ver a tarefa de desenvolver a indústria editorial cristã como uma 
batalha entre os israelitas e o gigante Golias. E podemos sentir que esse é um projeto 
sem hipótese de sucesso. Enquanto eu preparava o meu texto, Deus dirigiu-me 
precisamente a uma passagem no Antigo Testamento. 1 Samuel 17 começa por nos 
dar uma imagem de desespero e desamparo. Essas eram as circunstâncias do povo 
israelita ao enfrentarem os filisteus. As dificuldades técnicas, o ambiente político 
instável, a falta de controlo da indústria, a questão de falta de capital, índices muito 
elevados de analfabetismo, são tudo questões que a mim me lembram Golias e os 
filisteus. Estamos a travar uma batalha perdida? Estamos desesperançados? Eu já 
desisti algumas vezes: há alguns anos, no Quénia, alguns intervenientes da indústria 
livreira na África francófona juntaram-se com a proposta de que seria melhor 
trabalhar em equipa. Eu fui encorajado a coordenar os esforços. No entanto, a 
iniciativa foi de curta duração. Ficámos paralisados, tal como o povo de Israel. Por 
vezes ficávamos presos, envolvidos nas nossas inúmeras atividades, paralisados pela 
dificuldade e custo exorbitante das tarifas de transporte necessárias para nos 
organizarmos. 
 
No entanto, enquanto orava e pensava neste encontro, tive a sensação de que Deus 
quer lembrar-nos de que ele é capaz de fornecer uma solução. Na verdade, a minha 
ideia é que devemos olhar para a vitória que Deus deu a David através de uma 
mudança de ponto de vista e perspetiva. Gostaria de propor que o que mudou de 
facto foi a perspetiva, o que alguns descreveriam como uma mudança de paradigma 
que David conseguiu apresentar. Até àquela altura, o paradigma militar dominante 
era que ganhar guerras exigia guerreiros poderosos, exemplificados por Golias: em 
termos da sua altura (um gigante), fato, armadura, experiência e estratégia de 
guerra. Todos acreditavam nesse paradigma, a começar pelos próprios filisteus.  Os 
israelitas não tinham nenhum gigante nas suas fileiras que pudesse enfrentar Golias.   
 
David era novo. Não era tão alto como Golias. Não tinha a armadura de Golias. E 
mesmo que alguém lhe emprestasse essa armadura, seria demasiado pesada para 
ele a usar. O seu novo paradigma foi uma luta de fundas. Ele apanhou 8 pedras de 
que não precisava porque só uma provou ser suficiente.  
 
Serão os livros cristãos apenas mercadorias para venda? 
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No meio da revolução industrial e da economia emergente, Adam Smith, o pai da 
economia clássica, identificou 2 fatores de produção: capital e trabalho. Contudo, na 
minha humilde opinião, a explosão da indústria livreira não começa numa fábrica, 
que se define apenas por capital e trabalho. Também não depende simplesmente de 
conhecimento tecnológico ou técnico, como técnicas de impressão, produção ou 
marketing. Em vez disso, sou da opinião de que o sucesso da indústria livreira de 
África não começa, nem está, fora de África ou fora de nós próprios. Se me 
permitirem parafrasear Jesus em Marcos 7:15 não é o que vem de fora que nos 
contamina. O que nos contamina vem de dentro para fora, como disse Jesus. Um 
livro é mais do que uma mercadoria para venda; é, primeiro que tudo, uma paixão 
interior. Quero humildemente propor que a centelha que vai acender a revolução da 
indústria livreira em África não será competência tecnológica ou transporte fácil, ou 
uma moeda estável. Estas serão certamente ferramentas úteis, se forem bem 
compreendidas e aproveitadas de forma estratégica para a indústria livreira. Mas o 
fator decisivo será o movimento interior que é uma paixão por livros. A paixão por 
livros é o que leva as pessoas a ler, escrever e inventar livros em diferentes formas e 
formatos. É esta paixão interior que pode contagiar África. De facto, podemos ir a 
outro lado buscar capital ou tecnologia. Podemos pedir estas coisas emprestadas. 
Podemos copiá-las. Como fazem na China, até podemos roubá-las.  Quando eu 
comecei a reestruturação do PBA [Presses Bibliques Africaines] não tinha capital. 
Mas alguma coisa me impulsionou. Foi uma paixão por livros. Eu acreditava 
profundamente em livros como agentes de mudança, formação, encontros com 
pessoas, diálogo, entradas para a vida, um caminho certo para a transformação. Eu 
contraí uma dívida para produzir o meu primeiro livro. Felizmente, fui capaz de pagar 
a dívida em pouco tempo mesmo com pouca experiência e nenhuma formação 
editorial. Para produzir a minha primeira revista, pedi a ajuda de 4 amigos. Consegui 
convencê-los a todos a investir algum do seu dinheiro nela. Arranjámos a custo 
algumas contribuições para publicar o primeiro número da revista. A revista 
sobreviveu, sem dívidas, até o grupo se separar, quando as pessoas começaram a 
mudar-se para outros sítios. Eu desempenhava também a função de administrador, e 
deixei o dinheiro recebido na conta da revista quando a fechámos. Quando 
problemas surgiam, estávamos prontos para reinvestir. Nunca dependemos de ajuda 
externa. Apenas uma vez recebemos um donativo de 80 dólares de alguns 
missionários. 
O que nós, intervenientes na indústria editorial africana, precisamos de fazer, 
primeiro que tudo, na minha opinião, é fazer crescer a paixão por livros em nós. Se 
eu fosse dar um nome a esta paixão, descrevê-la-ia como uma vocação. A palavra 
«vocação» está cheia de significado. Refere-se a algo no nosso âmago que nos 
impulsiona de tal forma que seguimos em frente apesar de dificuldades. Não há 
como negar que o significado da palavra «vocação» tende a perder influência à 
medida que a arena cristã se torna cada vez mais profissionalizada. No entanto, 
continua a ser um facto que, como intervenientes da indústria livreira em África, 
precisamos de ter uma vocação. 
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Seja escrita ou oral, em formato eletrónico ou qualquer outro, quer seja produzido 
usando a tecnologia de impressão a pedido ou métodos tradicionais, temos de amar 
livros e nutrir o amor por eles. Esta paixão e amor pelos livros deve levar a um hino à 
alegria de ler, escrever, explicar a arte de contar histórias, refletir. África não terá a 
sua revolução no setor editorial enquanto não ganharmos a batalha de amar livros, 
de reconciliar oralidade e escrita. 
 
África é composta por pessoas em comunidade que querem encontrar-se. Aqui 
estamos nós, a falar para nos encontrarmos uns aos outros. Devíamos ler para nos 
encontrarmos uns aos outros. Relatos orais ou escritos de eventos curiosos 
funcionam melhor. Funcionam melhor, não necessariamente por estarem melhor 
escritos, ou porque são obras-primas literárias, mas porque as pessoas se ligam umas 
às outras através das suas histórias. Por isso, encontramo-nos para partilhar essas 
histórias. E espalhamo-las por palavra de boca. O que fazem as pessoas com os seus 
telemóveis? Partilham coisas interessantes, coisas ditas no YouTube.   
 
Eu tenho três bibliotecas pessoais, cada uma das quais contém centenas e até 
milhares de livros. Tenho uma biblioteca em minha casa, uma no meu gabinete no 
trabalho, e outra na Costa do Marfim. Espero que consigam perceber que eu gosto 
muito de livros. É isso que estou a tentar transmitir. Gosto de os folhear em busca de 
pequenos ou grandes prazeres, ou factos curiosos, ou surpresas. Gosto de ver livros 
elegantemente dispostos em prateleiras. Tento gerir o meu espaço em Inglaterra, 
onde os espaços são bastante pequenos. Por vezes, tento exercer algum 
autocontrolo indo à livraria sem cartão de crédito ou dinheiro. Mesmo com esta 
medida de precaução, os livros acumulam-se em minha casa. Alguém me perguntou 
uma vez o que vou fazer com os meus livros quando voltar para África ou quando me 
mudar. Mas para mim, mesmo com a questão do espaço, qualquer sugestão de 
descartar os meus livros seria insultuosa. Ainda tenho curiosidade sobre tudo. 
Vivendo em Inglaterra, até aprendi a arte da caça ao tesouro de livros antigos. Sou 
uma daquelas pessoas que ainda gosta ficar a olhar para livros. Gosto do cheiro do 
papel e da tinta e da sensação da capa de um livro. Não gosto de livros com capas de 
cartolina brilhante porque são frias ao toque. Nunca torturo um livro. Os livros na 
minha biblioteca estão no geral em bom estado, por assim dizer. Custa-me 
profundamente ver alguém abrir um livro e dobrá-lo a meio. 
 
Mas porquê um amor tão grande por livros? 
O francês Jacques Chancel adorava dizer: «Que não haja dúvida, são os livros que 
produzem os feixes de luz que informam o mundo, que acendem velas que servem 
de referência, marcos, que dão aviso a tiranos e aos fracos...». Esta citação de 
Jacques Chancel não nos leva, como cristãos, de volta ao Salmo 119.105, «A tua 
palavra é o farol que me guia; é a luz do meu caminho.»? Para os cristãos, os livros 
são vida porque a palavra é vida eterna. O cristianismo é a religião do livro. Nós 
somos pessoas do livro. O livro é transformação. Os livros mudam centros de poder 
para as margens. Eles atenuam os perigos da ignorância. 
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Aqueles que se juntam ao mundo editorial — escritores, editores, produtores, 
impressores — devem vir motivados sobretudo por esta paixão interior por livros 
como um meio de transformação de África. É esta paixão que motiva, inspira, equipa 
pessoas com garra, resiliência, criatividade. 
 
Mas gostaria de sugerir que o sucesso da indústria editorial de África deve ser fruto 
de um esforço coletivo. 
 
A indústria editorial é um esforço coletivo  
 
É um esforço que envolve tipógrafos, ilustradores, vendedores ambulantes, 
encadernadores, doadores, escritores, leitores. E neste século XXI, também envolve 
técnicos de informática: programadores, bases de dados, inteligência artificial, etc. 
Um amigo meu trabalha na Oxford University Press. Ele mantém-me atualizado em 
relação aos desenvolvimentos digitais na indústria editorial. Ele é gestor de projeto e 
trabalha com parceiros que escrevem código, a parte de programação do seu 
trabalho. Está atualmente a trabalhar para garantir que os próprios escritores 
recebem um código mínimo que lhes permita submeter os seus manuscritos em 
formatos fáceis de tratar e economicamente viáveis para a editora. Contudo, existem 
bases de dados cada vez maiores para gerir, etc. No futuro, o formato do livro será 
resultado de uma parceria ainda mais estreita entre autores e editores. O ofício do 
editor envolverá provavelmente algum trabalho no formato do livro, um 
conhecimento básico de código HTML ou de novas linguagens de programação. E as 
coisas estão a evoluir rápido.  
 
Embora a indústria livreira seja o trabalho de uma família, esta família, mesmo nos 
círculos cristãos, não é sempre uma família santa. Na prática, pode mostrar-se uma 
comunidade ferozmente competitiva, marcada por práticas desleais. Os editores 
africanos têm bem a noção disto, tendo sentido algumas dessas práticas nos seus 
negócios uns com os outros e com editores executivos cristãos no Ocidente, que 
produzem livros para África. Geralmente, as editoras ocidentais são mais afluentes, 
mais experientes, têm redes maiores e por vezes mais influência do que editoras 
cristãs africanas. Eles exercem a sua influência sobre vendedores, livreiros e 
distribuidores africanos que só se preocupam com fazer vendas, sobre canais e redes 
de distribuição, sobre capital, tradução e direitos de adaptação. Um editor africano 
teria dificuldade em produzir uma bíblia, por exemplo, porque os direitos estão na 
posse de editoras ocidentais com negócios bem estabelecidos. Por exemplo, com a 
exceção da África do Sul, poucas editoras cristãs têm os recursos para investir numa 
edição da Bíblia, ou desenvolver ferramentas de estudo, ou mesmo realizar 
investigação sólida e dispendiosa para desenvolver um novo produto. Este é o 
desafio das editoras cristãs numa altura em que o mundo editorial se torna cada vez 
mais digital. São precisos enormes investimentos que poucas editoras africanas 
podem pagar. Por vezes, sou muito franco com editores executivos cristãos do 
Ocidente e digo-lhes que não estão a ajudar a desenvolver a indústria livreira 
autóctone de África. Dizê-lo transmite obviamente o facto de que eu não posso 
competir com eles. Operamos num mercado livre onde há lugar para todos. Por 
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outro lado, no entanto, aceitei o seu desafio como uma chamada para lutar por mais 
excelência, para trabalhar com mais afinco porque, afinal de contas, eu tinha uma 
vantagem sobre eles. Estou mais familiarizado com o terreno e preciso de pensar a 
longo prazo. A longo prazo, eu chego lá. 
  
De qualquer forma, embora esta família não seja sempre santa, pelo menos torna-
nos conscientes do facto fundamental de que uma indústria livreira não pode ser 
construída com base em grupos segregados, nos guetos dos nossos grupos isolados, 
como é tantas vezes o caso em África. Precisamos de ser uma família, de construir 
parcerias, de criar redes. Temos de nos esforçar para trabalharmos juntos, até 
atrevendo-nos a atravessar barreiras linguísticas através da tradução e acordos de co-
edição.  Quero sugerir que a igreja local esteja profundamente envolvida nesta 
parceria. Considero lamentável que a igreja local não seja muitas vezes um meio que 
inspira paixão por livros nas pessoas em África. Quando as igrejas locais estavam à 
responsabilidade dos missionários, elas estavam um pouco mais envolvidas no 
mundo editorial. As primeiras empresas editoriais em África foram sobretudo criadas 
por missionários. Portanto, queremos levar as igrejas de África a interessarem-se por 
este mundo. Pode haver uma necessidade de repensar o paradigma da indústria 
editorial, tal como o paradigma de David desenvolvido com sucesso contra Golias. 
Trata-se de pensar de forma original, desenvolver ideias novas. Em termos mais 
técnicos, diríamos reestruturar a indústria livreira cristã em África e por África. Pode 
ser útil encontrar formas de incorporar adequadamente a tradição oral, audiolivros, 
banda-desenhada, em línguas locais também. O objectivo é fazer todos os esforços 
para ganhar alguns. 
 
Finalmente, também devemos oferecer parcerias à sociedade africana em geral, 
porque, embora o livro seja o caminho da vida, não está confinado aos «nascidos de 
novo». Temos de nos envolver numa indústria livreira cristã aberta e holística, que 
nos permita servir a sociedade africana como um todo. As editoras cristãs têm o 
dever de ajudar autores a escrever textos que não sejam meros «sermões 
moralizadores» cheios de versículos bíblicos. Por exemplo, penso que há uma 
escassez de publicações académicas em África, especialmente na África francófona. 
Sendo eu próprio um antigo investigador, notei uma severa falta de publicações 
como artigos em universidades. Lembro-me que as minhas melhores publicações 
científicas foram publicadas em revistas científicas fora de África. A minha própria 
universidade dependia inteiramente de mim para obter excertos dos meus artigos 
científicos. Os investigadores eram obrigados a procurar noutro lado revistas que 
publicassem o seu trabalho. Quando penso na indústria editorial, muitas vezes sinto 
que este seria um nicho que valia a pena explorar como parte das missões dirigidas 
para universidades africanas. Mais ainda, as universidades privadas cristãs estão a 
surgir como cogumelos por toda a África. Não será este um nicho com o potencial de 
ajudar a desenvolver esta indústria livreira, por cuja prosperidade estamos a torcer 
de todo o coração?  É tudo o que tenho a dizer sobre esta questão. 
 
Onde entra o escritor?  
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E este «homem paciente que reúne fios de lã agarrados a arame farpado e nos faz 
uma ovelha»? O trabalho do escritor é um trabalho de paciência.  É a alma da 
indústria editorial. É impossível desenvolver o setor editorial cristão sem escritores. 
Bons escritores precisam de carinho, cuidado e apreço de bons editores. Encontrá-los 
e encorajá-los é um esforço contínuo. Embora a tradução seja importante, 
desenvolver escritores locais é essencial. Porque a sua escrita encontra mais eco no 
seu contexto local. Temos de encarar este desafio de frente, investindo em formação 
dirigida a escritores, bem como em formação dirigida a editores para que lhes 
ofereçam apoio e mentoria. E as nossas indústrias deveriam ser capazes de tratar 
escritores com dignidade, e motivá-los ao permitir que vivam do seu trabalho. Se 
eles forem bem pagos pelo seu trabalho, vão esforçar-se por produzir qualidade, e 
vão contagiar outros e assim dar origem a novas chamadas. 
 
Tecnologia: uma oportunidade para a indústria editorial em África? 
 
Seria tentador pensar que a revolução tecnológica nos dá uma oportunidade de ouro 
para revolucionar a indústria editorial. Primeiro, vamos ver as tecnologias da 
informação e comunicação. Quando as empresas de telefones móveis começaram a 
explorar o mercado africano, o sucesso em África era só um sonho. Elas assumiram 
que, como os africanos eram pobres, elas não seriam capazes de gerar lucro, dado o 
investimento significativo necessário para adquirir licenças e construir uma 
infraestrutura.  Mas elas estavam enganadas, porque a tecnologia de telefones 
móveis e smartphones mudou fundamentalmente a forma como as pessoas 
comunicam em África. Hoje, esta tecnologia revolucionou a comunicação em África.  
 
Estas tecnologias oferecem soluções com benefícios que podem tornar as coisas mais 
fáceis para a indústria editorial. Os smartphones e os tablets podem ajudar a 
promover a leitura e a distribuição. Podem ajudar a reduzir os preços dos livros 
tornando-os mais acessíveis a uma população africana predominantemente pobre. 
Se me pedissem para escolher entre comprar um livro e uma raiz de mandioca, eu 
escolheria a mandioca, porque é uma questão de sobrevivência. No entanto, se a 
tecnologia pudesse tornar os livros mais baratos e criá-los em formatos apelativos 
para os africanos, como é o caso dos telemóveis, poderia haver aí um lucro. 
 
 Soluções de pagamento eletrónico, o uso de moeda virtual (bitcoins), são tudo 
avenidas que vale a pena explorar, e temos de nos manter ao corrente destes 
desenvolvimentos para não perder oportunidades. Contudo, a questão continua a 
ser se estes benefícios podem desencadear uma revolução imediata na indústria 
editorial de África. O que havemos de pensar sobre a tecnologia de impressão a 
pedido? Está a ser apregoada como o catalisador de uma revolução no mundo 
editorial. Na verdade, a tecnologia de impressão a pedido inverte a ordem 
convencional do processo de edição, que é: editar, imprimir e vender. 
Tradicionalmente, uma editora pode acabar com um inventário significativo nas suas 
mãos, o que requer um grande investimento de manutenção, aumentando assim o 
custo de produção do livro. Todas as editoras sabem que uma boa rotação de 
inventário é fundamental porque inventário significa dinheiro preso e vulnerável ao 
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risco de inflação, e num ambiente volátil como África, é exposto a mais risco de 
pilhagem e destruição durante conflitos armados. No modelo de impressão a pedido, 
a cadeia é invertida para a seguinte ordem: vender e depois imprimir. Só imprimimos 
o que for necessário. A capacidade de salvar textos em nuvem significa que a 
impressão pode ser feita a partir de qualquer local no mundo, desde que tenhamos 
uma ligação à Internet e a infraestrutura de impressão esteja disponível no local. Esta 
técnica ajudar-nos-ia a resolver, pelo menos em parte, as questões de importação e 
transporte que ainda são um problema para as editoras africanas. Talvez estas 
tecnologias promissoras possam ajudar a revolucionar a indústria editorial cristã em 
África. No entanto, como ex-editor africano, não quero ser ingénuo. A tecnologia de 
impressão a pedido, por mais promissora que seja, não resolve o problema crucial da 
dificuldade recorrente da transferência de tecnologia. Muitas vezes, o problema não 
está na disponibilidade de tecnologia, mas na sua transferência. A tecnologia pode 
estar disponível noutro lado porque foi concebida para outro contexto e mercado. 
Mas transferi-la pode ser um desafio. E especificamente em relação à tecnologia de 
impressão a pedido, alguns vão ter mais sucesso do que outros, dependendo das 
suas diferentes capacidades para transferir a tecnologia com sucesso. Para ilustrar 
isto, trago a história um editor na Tanzânia, uma das primeiras pessoas a adquirir a 
tecnologia de impressão a pedido, logo depois de a grande biblioteca de Alexandria e 
a África do Sul terem adquirido as suas. Ele tinha um grande interesse em tecnologia 
de impressão a pedido, por isso comprou-a. Mas, segundo ele, como parte do 
contrato de aquisição, foi obrigado a contratar um engenheiro dos Estados Unidos da 
América, de Nova Iorque, para viajar até Dar es Salaam e dar formação ao operador 
local. Evidentemente, isso incluía os custos de alojamento do engenheiro durante a 
sua estadia, que eles assumiram. Por causa de apagões frequentes, que não eram um 
problema nos EUA, tiveram de comprar um estabilizador de tensão. Ele assim fez. Foi 
uma despesa acrescida. Apesar de todas estas precauções, por causa de um 
problema de ligação à terra, a motherboard da fotocopiadora queimou e precisou de 
ser substituída. Eles assim fizeram. Mas como a máquina não tinha sido calibrada 
pelo engenheiro que a tinha entregue, foram precisas várias horas e longos dias de 
assistência remota pelo Skype para pôr a máquina operacional. Também tiveram de 
lidar com problemas na aquisição de toner, papel e outros materiais. O material 
produzido localmente não tinha a qualidade necessária. E por vezes, quando o 
operador local não conseguia perceber a máquina, o engenheiro ou o gestor de 
vendas repreendiam-no por ser incompetente, ou não saber o que estava a fazer, 
etc., o que inevitavelmente criava problemas sérios na dinâmica da empresa. 
 
Em resumo, a questão não é a disponibilidade da tecnologia mas a transferência para 
África. Um editor informado deve estar consciente dos desafios envolvidos na 
transferência de tecnologia. Tal como David na analogia da batalha dos filisteus 
contra os israelitas, sob certas circunstâncias, usar tecnologia que funciona bem para 
Golias nem sempre é garantia de sucesso. Pessoalmente, nunca usei tecnologia de 
impressão a pedido. Mencionei este exemplo da Tanzânia como exemplo dos 
desafios da transferência de tecnologia para chamar a atenção para esta realidade 
que temos de encarar, e não adotar soluções aparentemente fáceis mas 
dispendiosas.  
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A indústria editorial cristã em África, uma busca por excelência 
Primeiro, temos de encarar a indústria editorial como igualmente uma missão e um 
negócio. Como uma missão, temos uma mensagem importante a transmitir: a 
mensagem de salvação. Temos princípios éticos para transmitir ao mundo, uma visão 
do mundo para partilhar. A nossa mensagem é a melhor que há, porque dá vida e 
transforma vidas. Sabemos quão importantes são os livros. Eles dão conhecimento. 
Precisamos de nos esforçar continuamente para fornecer mensagens de alta 
qualidade, o que significa livros de alta qualidade e acessíveis. A qualidade e a 
acessibilidade andam de mãos dadas. Por vezes, é tentador preferir a acessibilidade à 
qualidade. Mas se o fizermos, numa sociedade que está a fazer a transição da 
oralidade para a escrita, vamos perder a médio e longo prazo. Porque a má qualidade 
mata o desejo de ler. Um livro com conteúdo abaixo da média e uma aparência 
pouco agradável não é apelativo para os leitores. Pessoalmente, não partilho a visão 
de que a qualidade deva ser negligenciada. A verdadeira questão é encontrar uma 
forma de reduzir custos de produção sem sacrificar a qualidade. Este é normalmente 
um osso duro de roer, razão pela qual as editoras tendem a sacrificar qualidade para 
tornar o produto tão acessível quanto possível. 
 
Mas para ser sustentável, a atividade editorial também tem de ser um negócio, no 
sentido comercial do termo, um negócio que gere lucros. Nos círculos cristãos, as 
pessoas compreendem e acolhem facilmente a noção de edição como uma missão. 
Mas a atividade editorial também tem de ser vista como um negócio. Como um 
negócio, precisamos de assegurar a continuidade e sustentabilidade da missão 
preciosa. Como em qualquer negócio sério, isto requer um sentido de vocação, um 
espírito empreendedor, criatividade, inovação contínua, e manutenção de altos 
níveis de rigor e disciplina na gestão e controlo de finanças e planeamento 
estratégico. Como um negócio, é preciso ter-se consciência de que o setor editorial 
não é muito lucrativo. Uma editora com um lucro líquido de 5% por ano no mundo 
francófono é considerada uma editora de sucesso. O mundo anglófono pode ser uma 
realidade diferente. O que eu quero dizer é que ter sucesso e alcançar 
sustentabilidade a longo prazo, numa indústria com margens reduzidas, requer rigor 
e elevados padrões de gestão financeira. Em geral, os distribuidores saem-se melhor 
financeiramente do que as próprias editoras. Dado o lucro reduzido, desembolsar 
grandes quantias de capital de arranque é muitas vezes um desafio. Seria por isso 
uma boa ideia investir em conjunto em áreas como a formação, promoção, 
distribuição, para partilhar os pesados custos de investimento.  
A indústria livreira ocidental está a mudar radicalmente. A mudança para o digital 
levou grandes livrarias a fechar mesmo diante dos meus olhos. Grandes grupos 
tendem a comprar pequenas editoras porque a transição digital requer um grande 
investimento. A IVP UK, uma empresa editorial do GBU [Groupes Bibliques 
Universitaires], e por isso com quem tenho uma relação próxima, foi absorvida pela 
SPCK, por não conseguir manter-se à tona. Só as grandes editoras são capazes de 
sobreviver, porque têm recursos para investir. 
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Pessoalmente, vejo este período como uma janela de oportunidade para o mundo 
editorial africano. É uma oportunidade, desde que os intervenientes da indústria 
livreira sejam intencionais e estejam prontos a reinventar-se a si próprios.  
Mas têm de criar uma cultura de excelência. Buscar a excelência a todos os níveis. É 
possível alcançar a excelência até na simplicidade: desenvolvendo estruturas simples, 
leves e de baixa manutenção, e uma forte ética de trabalho que deve ser difundida 
pela cadeia, sobretudo pelos escritores com quem trabalham, pelas gráficas que 
serão obrigadas a ouvir se quiserem ser contratadas, pelos seus leitores que ficarão 
cada vez mais satisfeitos com os produtos. 
Contudo, isto vai exigir uma mudança na nossa mentalidade e um compromisso 
firme da nossa parte para trabalhar em conjunto, sem hipocrisia, sem nos 
aproveitarmos e enganarmos uns aos outros. E também precisamos que os nossos 
parceiros não-africanos se juntem a nós nesta dança Ubuntu. Uma pessoa com 
Ubuntu está aberta e disponível para os outros, num espírito de verdadeira 
humanidade e fraternidade, um espírito que incute a crença de que ela faz parte de 
algo maior do que si própria. 
 
Em conclusão 
Gostaria de terminar contando a minha viagem recente à Etiópia, de 21 a 24 de 
fevereiro. Passeei nas ruas de Adis Abeba. Fiquei impressionado com a sua 
população jovem. Jovens em todo o lado a deambular pelas ruas. Estavam ociosos. 
Ao olhar esta juventude nos olhos, conseguia ouvir as vozes deles a chamar-nos, aos 
intervenientes da indústria livreira. A meu ver, precisamos de lhes dar ferramentas 
para desencadear uma transformação. Também viajei até ao Quénia no ano passado, 
e visitei Kibera, um dos maiores bairros de lata do país, considerado a ferida aberta 
de Nairobi. Nas ruas de Kibera, vi crianças a jogar à bola com meias velhas, como 
fazíamos na minha infância. Aquelas crianças lembraram-me da minha própria 
infância. Apeteceu-me parar para jogar com elas. Mais tarde, fui a uma sala de aula 
com paredes de estanho avermelhadas pela ferrugem, usada como lugar de culto aos 
domingos e como sala de aula em dias de semana. Pensei para mim mesmo que uma 
destas crianças podia ser o futuro Presidente da República, de um Quénia poderoso, 
o inventor de algo poderoso que salvaria o Quénia. Ocorreu-me que a indústria 
livreira de África se destina a servi-las, a estas crianças que vivem em Kibera e nos 
bairros de lata de África. E pensei também naqueles pastores que exploram e 
manipulam fiéis ignorantes, mulheres que, embora analfabetas, estão a alimentar 
África, a manter África viva.  Para mim, a indústria editorial, a revolução na atividade 
editorial cristã, é dirigida principalmente a estas pessoas, estes jovens, estas 
mulheres, estes membros de igrejas que estão a ser manipulados.  
Mas também penso no resto do mundo. Eu vivo no Ocidente, e quando vou a 
livrarias, não encontro muitos livros de autores africanos. Eu sei que o Ocidente 
precisa de ouvir a mensagem de África. O Ocidente não precisa do nosso dinheiro, 
que nós não temos. O Ocidente não precisa dos nossos imigrantes, que são 
deportados ou abandonados. O que tem a nossa escrita para oferecer ao Ocidente? 
Ao menos, pode fazer o Ocidente sorrir outra vez, e talvez restaurar aquilo a que 
Amadou Hampaté Bâ chamou «uma dimensão humana a ser desgastada pela 
tecnologia moderna». No que toca à teologia e à aprendizagem de valores bíblicos, 
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através da sua escrita, África pode oferecer ao Ocidente uma compreensão da 
dimensão prática e testemunhos reais de certos valores e virtudes cristãos, como o 
sofrimento, a perseverança, a resiliência, que foram especialmente necessários 
durante os primeiros séculos do cristianismo; virtudes que são parte vital de uma 
vida cristã autêntica, e que o apóstolo Paulo descreve como os pré-requisitos para se 
ser um soldado de Cristo.  
 
Obrigado pela vossa atenção e que Deus vos abençoe.  
 


