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RESUMO 

 

O Brasil surgiu recentemente como uma meta migratória privilegiada para muitos senegaleses 

adeptos da confraria islâmica sufi Muridiyya. O objetivo desta pesquisa é o de indagar as 

dinâmicas de difusão transnacional da Muridiyya, com um olhar atento ao consumo das 

Tecnologias da Informação e Comunicação por parte de seus adeptos na diáspora. Nesse intuito, 

veremos como os fluxos transnacionais de dinheiro, objetos e informações contribuem para os 

processos de construção do pertencimento e para os projetos de mundialização que animam o 

desenvolvimento da confraria. Se, por um lado, o capitalismo tecnológico tende a favorecer os 

poderes estabelecidos, abrindo maiores espaços para as culturas dominantes, por outro lado, 

podemos individuar iniciativas intersticiais através das quais agentes e grupos subalternos 

apropriam-se do instrumental tecnológico, criando espaços próprios de interação e ação. 

Enfocando a pesquisa na dimensão do pertencimento religioso, procura-se também evidenciar 

a pluralidade das práticas da fé islâmica, no intuito de desconstruir a representação monolítica 

do Islã transmitida pela grande mídia. 
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ABSTRACT 

 

Brazil has recently emerged as a favorite migratory destination for many people from Senegal, 

mostly followers of the Islamic Sufi brotherhood Muridiyya. This research aims to investigate 

the transnational diffusion of Muridiyya, especially observing the appropriation of Information 

and Communication Technologies by murids of the diaspora. To this effect, we will analyze 

how the transnational flows of money, objects and information contribute to the belonging 

building process and to the globalization project that drive the brotherhood development. If, on 

one hand, technological capitalism fosters established powers by opening even more space to 

dominant cultures, on the other hand, we can individuate interstitial initiatives in which 

subaltern agents and groups appropriate the technological tools creating their own spaces of 

interaction and action. Focusing on religious belonging, we also seek to highlight the large 

plurality of Islamic practices, in order to deconstruct the monolithic representation of Islam, 

commonly conveyed by mainstream media. 

 

Keywords: Islam; Muridiyya; Senegal; Migration; Internet. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Um novo fluxo migratório entre Senegal e Brasil 

A crise econômica que, a partir dos Estados Unidos em 2008, se difundiu pela Europa e 

que até hoje vem agravando seus efeitos, determinou uma mudança de rota de uma parte dos 

fluxos migratórios, que antes privilegiavam àqueles destinos. Tal mudança é fruto também da 

implementação, por parte da Comunidade Europeia, de políticas migratórias restritivas e de 

iniciativas de “acolhimento” totalmente inadequadas que produziram a marginalização do 

imigrante e o acirramento dos conflitos com os autóctones, o que contribuiu ao fortalecimento 

de ideologias xenófobas e islamofóbicas de extrema direita. Estudos (VACCHIANO, 2011; 

AMBROSINI, 2008, 2011; AUGÉ, 2007) demonstram como estas estratégias políticas 

respondem à lei do mercado, produzindo mão de obra clandestina hipervulnerável à exploração, 

embora normalmente essa verdade esteja mascarada por discursos em torno da escassez de 

recursos e da segurança coletiva. Além disso, nos últimos anos a situação vem assumindo 

contornos ainda mais trágicos devido ao vertiginoso aumento de mortes que acontecem quase 

diariamente no Mar Mediterrâneo, mas que só de vez em quando chamam a atenção da mídia 

internacional. 

É nesse contexto que a migração sul-sul surgiu nos últimos anos como uma alternativa 

mais atrativa do que antes, inclusive para um número crescente de africanos que escolhem viajar 

para a América do Sul. 

A presente pesquisa tem como centro de interesse a imigração de senegaleses para o 

Brasil que, sobretudo a partir de 2009 e com maior incidência nos últimos quatro anos, dirigiu-

se para as regiões Sul e Sudeste do país e, em medida crescente, está sendo documentada em 

outras regiões. 

Esse fluxo migratório intensificou-se depois da promulgação da lei 11.961/09, 

conhecida como “Lei da Anistia”, graças à qual uma parte dos africanos que estava no país teve 

sua situação regulamentada. Na verdade, esse procedimento legislativo foi menos eficaz do que 

se acredita, já que os curtos prazos para submeter o pedido, as taxas elevadas e a pouca 

divulgação na imprensa determinaram uma participação reduzida nesse processo (TEDESCO, 

2011). Apesar disso, o número de senegaleses em entrada continuou aumentando devido em 

boa parte à imagem transmitida pela mídia senegalesa, do Brasil como país economicamente 

emergente, pacífico, acolhedor e onde seria fácil encontrar oportunidades de trabalho. Além 
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disso, os eventos esportivos da Copa do Mundo de futebol (2014) e das Olimpíadas (2016) 

deram ulterior visibilidade internacional ao país.  

Os primeiros senegaleses que chegaram inseriram-se no mercado formal de trabalho, 

sobretudo nos setores da indústria alimentícia, metalúrgica e da construção civil, mas também 

em outros serviços diversos. Sucessivamente, com o aumento das chegadas e a diminuição das 

ofertas de trabalho, muitos dedicaram-se ao comércio informal ambulante, vendendo 

prevalentemente bijuterias e outras mercadorias provenientes da China. Como veremos mais 

adiante, esta prática comercial caracteriza a experiência migratória de muitos senegaleses em 

diferentes países do mundo, o que costuma conferir ampla visibilidade destes sujeitos às 

sociedades de acolhida e aos pesquisadores em particular. 

A consolidação de redes migratórias baseadas nos laços de parentesco e na comum 

pertença religiosa (a maioria dos senegaleses que emigram para o Brasil são muçulmanos) 

também favoreceram o aumento do fluxo migratório. É interessante salientar que o 

pertencimento religioso determinou a assunção de muitos migrantes da África do Oeste − não 

só senegaleses, mas também ganenses, guineenses e marfinenses − na indústria avícola halal. 

Esse tipo de produção, prevalentemente destinada ao mercado muçulmano internacional, prevê 

que os cortes das carnes sejam feitos segundo um procedimento específico que só alguém que 

professe a fé islâmica pode executar. A pesquisa de Silva (2013) descreve detalhadamente as 

experiências vivenciadas pelos migrantes afro-islâmicos empregados nos frigoríficos halal no 

Paraná e avança uma crítica vigorosa a esse tipo de produção e às condições precárias, de quase 

escravidão, em que se encontram os trabalhadores. 

A quase totalidade dos imigrantes senegaleses vem para o Brasil em busca de trabalho 

para poder mandar dinheiro à família que ficou no Senegal1. Do ponto de vista jurídico, esta 

motivação define-os enquanto migrantes econômicos, o que os enquadraria no marco legal do 

Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80). Porém, há anos, especialistas vêm denunciando a 

inadequação do vigente Estatuto que, redigido ainda na época da ditatura militar e priorizando 

o interesse nacional, a seletividade e a segurança da Nação, resulta retrógrado diante da 

configuração contemporânea dos fluxos migratórios internacionais (REDIN e MINCHOLA, 

2015, p. 202). De fato, tal legislação dificulta sobremodo o ingresso, a permanência e a proteção 

                                                
1 Estudos etnográficos em contextos africanos e sobre migrantes africanos têm uma tradição consolidada na 

disciplina antropológica na Europa. Recentemente, no Brasil este campo de estudo vem sendo explorado com 

maior ênfase, sobretudo por pesquisadores envolvidos no projeto CAPES/PROCAD “Relações de alteridade e a 

produção das desigualdades: uma perspectiva Sul-Sul” que integra o PPGAS/UnB, o PPGA/UFPE e o Pós-

Afro/UFBA. Alguns trabalhos destes pesquisadores são recolhidos em DIAS e LOBO (orgs.) 2012 e TRAJANO 

FILHO (org.) 2010, 2012. 
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de direitos para os migrantes, e por isso, um novo projeto de Lei de Migrações (PL 2516/15), 

mais inclusivo e abrangente em se apoiar na ideia da migração como um direito humano, está 

em discussão em Comissão Especial na Câmara dos Deputados2. 

Enquanto isso, muitos migrantes optam por apelar à Legislação Internacional do 

Refúgio como via alternativa para a regularização no país. Segundo o Conare (Comité Nacional 

para os Refugiados), até março de 2016, 7.206 senegaleses entraram com os requerimentos para 

pedir refúgio3. 

Os princípios estabelecidos pela Convenção de Genebra de 1951 garantem ao solicitante 

de refúgio o direito de não ser expulso do país (princípio do non-refoulement), mesmo se 

indocumentado, até a conclusão do julgamento. Devido ao elevado número de pedidos e à 

obrigação de análise individual para cada caso conforme a narrativa do requerente, os prazos 

estenderam-se e o Conare demora em média entre 1 e 2 anos para julgar cada caso (REDIN e 

MINCHOLA, 2015, p. 204). Nesse meio tempo, o protocolo de solicitação permite à pessoa 

requerer CPF e Carteira de Trabalho, além de garantir o direito de livre circulação pelo território 

nacional. No caso dos senegaleses, a maioria dos pedidos são indeferidos porque muitos 

declaram ter saído do país por motivos econômicos e não por perseguição de raça, religião, 

nacionalidade, opinião política ou orientação sexual4. Mesmo assim, entrar nesse processo dá a 

eles a possibilidade de permanecer no Brasil durante um ou dois anos de forma regularizada e, 

portanto, podendo trabalhar, o que é o objetivo deles. Além disso, o elevado número de pedidos, 

dando visibilidade jurídica a esse novo fluxo, chamou a atenção dos órgãos competentes e levou 

o Conselho Nacional de Imigração (CNIg) a tratar o caso dos senegaleses como “situação 

especial” de forma a facilitar a concessão de vistos por razões humanitárias. Porém, Redin e 

Minchola alertam para o caráter precário desta política, “dado que limita sua vinculação à uma 

escolha do CNIg, ou seja, é vinculante apenas à atual gestão do Conselho, submissa às 

conjunturas políticas variáveis. Em se desejando extinguir esta política, não há impedimentos 

jurídicos relevantes” (REDIN e MINCHOLA, 2015, p. 209-210). 

                                                
2 O projeto da nova lei de migração foi aprovado pelo plenário do Senado em 18/04/2017. 
3 Os senegaleses são a segunda entre as cinco maiores nacionalidades de solicitantes. As outras são haitianos 
(48.371), sírios (3.460), bengaleses (3.287) e nigerianos (2.578). Dados disponíveis no site 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-

_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf Nesse documento está escrito que, dos pedidos dos senegaleses, 269 

foram indeferidos, mas não está precisado o número dos pedidos deferidos. 
4 Apesar da situação política no Senegal ser relativamente estável, movimentos separatistas intensificam-se 
periodicamente na região meridional da Casamance. E, no que se refere às violações dos direitos humanos, 

sabemos que a não aceitação da homossexualidade é uma realidade difundida no país. Porém, não consegui acesso 

aos dados relativos ao número de pedidos deferidos e às razões que motivaram a aceitação. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_Refugio_brasileiro_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf
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No livro Pour une anthropologie de la mobilité, Marc Augé (2007), aponta para a 

precariedade de status própria de toda a categoria dos imigrantes, já que as leis que regulam a 

entrada, permanência e saída de estrangeiros podem sempre mudar em função das conjunturas 

políticas e econômicas. O perigo de ver seus documentos invalidados faz-se sempre presente, 

sobretudo entre os imigrantes com chegada mais recente. Em relação ao uso e abuso das 

palavras “clandestinos” e “irregulares”, o autor alerta sobre o significado enganador que 

transmitem (AUGÉ, 2007, p.39). A existência dessas pessoas geralmente é notória, porém não 

reconhecida oficialmente. Esta escolha lexical não é fruto de falta de dados, mas sim de 

estratégias semânticas, que escondem lógicas de dominação, das quais obtêm vantagens os 

donos de empresas que exploram o trabalho irregular, assim como o projeto de restruturação 

do capitalismo global em geral. O resultado é exploração de mão de obra e exclusão social.  

Diante disso, compreende-se a necessidade urgente, tanto no Brasil como na Europa, de 

elaborar e executar uma lei que reconheça o direito humano de migrar – de fato, para todos 

− e que garanta, destarte, a realização de projetos migratórios em condições de segurança, 

dignidade e igualdade. 

Entre os senegaleses que chegam no Brasil, pouquíssimos obtiveram um visto de 

trabalho ainda na embaixada brasileira em Dakar e alguns chegam com o visto de três meses de 

turista, para depois ficar no país sem documentação adequada. Estes poucos são os únicos que 

podem vir de avião, geralmente ingressando pelos aeroportos de Rio de Janeiro, São Paulo ou 

Fortaleza. Mas a extrema dificuldade para obter um visto antes de chegar ao Brasil (condição 

necessária para o ingresso, segundo o Estatuto vigente) obriga a maior parte deles a percorrer 

rotas terrestres mais complexas e perigosas. Podendo chegar de avião ao Equador, onde não é 

preciso um visto para ingressar, muitos senegaleses se unem à rota seguida pelos haitianos, 

atravessando o Peru e entrando pelo Acre ou, ainda, descendo mais ao sul, atravessam a 

fronteira brasileira passando por Paraguai ou Argentina. Ao longo destas rotas é alta a 

probabilidade de cair nas malhas do tráfico de pessoas, onde coiotes tiram proveito das 

condições de vulnerabilidade na qual se encontram estes sujeitos em trânsito. Episódios de 

violência, estupros, roubos e abusos não são raros. No Acre, abrigos para o acolhimento e 

identificação dos imigrantes foram implantados nas cidades de Brasileia, Epitaciolândia e Rio 

Branco, mas as condições de extrema superlotação e a insalubridade destas estruturas foram 

denunciadas repetidas vezes na mídia nacional. Aqui, migrantes africanos e haitianos 

permanecem até meses antes de serem encaminhados para outros centros de acolhimentos, 

geralmente administrados por entidades ligadas à Igreja Católica (CARITAS, Centro de 

Atendimento ao Migrante, Missão Paz, etc.) e localizados nas cidades do Centro-Sul. É 
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importante destacar que, recentemente, o número de haitianos que atravessaram as fronteiras 

terrestres diminuiu sensivelmente devido ao aumento de vistos humanitários concedidos ainda 

na embaixada brasileira no Haiti, justamente para tentar colocar em segurança a vida desses 

migrantes. 

Os estados que mais recebem migrantes africanos e haitianos são Rio de Janeiro, São 

Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. No que se refere aos senegaleses, 

especificamente, uma alta concentração é documentada nas cidades de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Porto Alegre, Passo Fundo, Caxias do Sul, Santa Maria e Chapecó. No Rio Grande do 

Sul, essa presença continua chamando a atenção da mídia local e de pesquisadores acadêmicos 

de diferentes áreas como sociólogos, historiadores, antropólogos, juristas, politólogos, 

cientistas da comunicação, etc. Algumas destas pesquisas foram recolhidas em um livro 

publicado em 2015 com o título Migrações internacionais: o caso dos senegaleses no Sul do 

Brasil (HERÉDIA, 2015). Aqui, é traçado um perfil demográfico, sociológico, cultural e 

religioso do grupo em questão, além de serem abordadas as questões dos impedimentos 

jurídicos à regulamentação destes sujeitos e das dificuldades encontradas por eles no campo do 

trabalho e da socialização com a população local. Os artigos de João Carlos Tedesco, da 

Universidade de Passo Fundo (TEDESCO, 2011) e um trabalho apresentado na Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais de 2014 (DECKER, 2014) já 

vinham alertando sobre as condições de vulnerabilidade, segregação social e exploração 

laboral vivenciadas pelos imigrantes senegaleses no Brasil meridional. Além disso, na mídia 

local e nas redes sociais são publicados com uma certa frequência casos de discriminação racista 

e de violência vivenciados pelos senegaleses, sendo que já houve até casos de assassinatos. 

Diante disso, demonstra-se oportuno e urgente combater os estereótipos negativos, a 

estigmatização e o afropessimismo (MALOMALO et al., 2015) veiculados por uma certa 

mídia5 e perigosamente reiterados por alguns exponentes políticos. Tal combate deve apoiar-se 

em pesquisas qualitativas, que possam contribuir para uma caracterização mais realística e 

positiva desses migrantes, e que podem levar à implementação de políticas de acolhimento e 

integração mais eficientes e atentas às especificidades culturais desses sujeitos. Para evitar uma 

abordagem etnocêntrica na interpretação das dificuldades enfrentadas pelos migrantes – que 

                                                
5 O artigo de Larissa Rangel (em HERÉDIA, 2015) desenvolve uma análise das matérias sobre imigração de 
senegaleses para o Brasil publicadas entre 2012 e 2014 nos portais de notícias on-line de O Globo (portal G1), 

Folha de São Paulo e Zero Hora (mídia local caxiense). A autora demonstra como na maioria das matérias (e dos 

comentários dos leitores) o foco geral é sobre a ilegalidade da entrada destes “africanos” (nota-se a frequente 

generalização), o risco de eles trazerem doenças (ebola), a responsabilidade do governo do PT pelo número elevado 

de pedidos de refúgio e, sobretudo, a imagem destes migrantes é sempre associada a uma ideia de pobreza. Raros 

são os casos em que se tenta passar uma imagem neutra ou positiva dessas pessoas. 
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determina programas específicos de intervenção social – é necessário compreender as 

categorias hermenêuticas dos sujeitos observados. Isto é, compreender a visão da realidade de 

nossos interlocutores, a interpretação que eles fazem de suas experiências e, especificamente, 

do processo migratório. Estudos (SPRANDEL; DIAS, 2009) apontam para a necessidade de 

uma abordagem histórico-etnográfica nas pesquisas sobre migrações contemporâneas, no 

sentido de privilegiar o ponto de vista dos sujeitos envolvidos. Esta perspectiva tem a 

característica de se opor aos discursos generalizantes das organizações internacionais, que 

pretendem gerenciar aquilo que é apresentado como o “problema das migrações”, apoiando-se 

em estatísticas e grandes modelos explicativos que não tomam em devida consideração as 

particularidades locais, culturais, sociais e políticas do migrante. 

Nas práticas discursivas e nos documentos oficiais da Comissão Mundial sobre as 

Migrações Internacionais “os sujeitos parecem desaparecer, obscurecidos por fluxos, correntes 

e tendências migratórias.” (SPRANDEL; DIAS, 2009). Apontando para os riscos da 

descontextualização e da essencialização, que acabam despolitizando as relações, sem 

conseguir traduzir as realidades locais, Sprandel e Dias levantam uma questão pertinente: “até 

que ponto existe a preocupação com a situação de vida das pessoas e não apenas com o 

gerenciamento do ‘problema’ das migrações?” (Ibid., p.168). Falar do migrante genérico como 

subespécie do pobre genérico pode revelar uma tácita aceitação do lugar estrutural dos grupos 

desfavorecidos como condição necessária para a manutenção do sistema capitalista mundial. É 

exatamente por discordar desse tipo de abordagem que se pretende com esta pesquisa avançar 

um estudo etnográfico de um fenômeno particular, historicamente determinado, no qual as 

estratégias dos atores sociais são concebidas como instrumentos potencialmente subversivos de 

reação à dominação. Essa perspectiva rejeita a visão do migrante como “vítima do seu destino”, 

como se fosse um objeto passivo em um sistema no qual ele não pode interferir. A agência do 

sujeito, que utiliza e reelabora dinamicamente seus instrumentos culturais para adaptar-se ou 

reagir a novas condições, deve ser valorizada como um reconhecimento de sua existência ativa 

e propositiva. Reconhecer as “estruturas de agência” (ORTNER, 1996) traçadas por atores 

sociais em posição de subalternidade, na sua perseguição de projetos e metas culturalmente 

determinados, permite-nos conferir mais visibilidade e dignidade a suas lutas. Isso porque 

estamos conscientes de que negar a agência é, em si, um ato de poder e dominação. 

 

1.2 Construção do objeto de pesquisa 

A grande maioria dos senegaleses que migram para o Brasil é de muçulmanos murids 

(HERÉDIA, 2015), adeptos da confraria islâmica sufi Muridiyya. Esse pertencimento 
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religioso é o objeto de estudo do presente trabalho, sendo ele uma característica central nas 

dinâmicas de afirmação identitária − tanto individual, quanto coletiva − dos sujeitos com quem 

dialogamos ao longo da pesquisa. 

A Muridiyya é uma confraria islâmica sufi fundada no final do século XIX por Cheikh 

Ahmadou Bamba (1850-1927) e que tem na cidade sagrada de Touba (Senegal) seu centro 

espiritual e logístico. Em pouco mais de um século a confraria conheceu um rápido crescimento, 

passando de uma pequena comunidade mística rural de base étnica wolof para um amplo 

movimento religioso transnacional e multiétnico. No vínculo entre mestre (marabout, cheikh 

ou serin) e discípulo (taalibe), encontra-se o núcleo da organização sociorreligiosa murid, ao 

redor do qual se constitui uma ampla rede social de solidariedade entre congregados, que, na 

emigração, continua mantendo suas funções de apoio espiritual, psicológico, social, econômico 

e político. Fora do Senegal, as dahiras (associações religiosas murid) são os nós de uma rede 

transnacional que visa manter a união da confraria apesar do deslocamento dos fiéis. 

As dahiras fundadas em diferentes cidades do Brasil, onde há presença relevante de 

senegaleses, funcionam como centros organizativos da mobilização social para o 

reconhecimento dos direitos dos migrantes. E o fato do pertencimento religioso estar 

estreitamente ligado às iniciativas sociais e políticas das comunidades senegalesas no Brasil 

chama nossa atenção sobre a importância da filiação religiosa na experiência migratória. Além 

disso, o enfoque na dimensão do pertencimento religioso, responde ao propósito de evidenciar 

a pluralidade das práticas da fé islâmica, no intuito de desconstruir a representação monolítica 

do Islã transmitida por parte da mídia que acaba difundindo percepções distorcidas e 

alimentando preconceitos. 

Cabe notar que meu interesse acadêmico pela Muridiyya remonta à época da graduação 

quando, entre 2007 e 2009, desenvolvi uma pesquisa junto à comunidade senegalesa nas 

cidades de Bolonha, Brescia e Trento, na Itália. Naquela ocasião, meu foco de análise era a 

relação entre mestre e discípulo, que se reveste de uma importância central na ideologia e na 

prática religiosa murid. No decorrer da pesquisa e sucessivamente a ela, tive a oportunidade de 

viajar três vezes para o Senegal onde, no total, passei seis meses. Lá, pude aprimorar meu 

conhecimento da língua francesa e aprender um nível básico de wolof (língua nacional do 

Senegal), assim como pude entender melhor os códigos comunicativos extralinguísticos e as 

regras básicas de relacionamento interpessoal culturalmente estabelecidas. Também tive a 

oportunidade de ir duas vezes para Touba, a cidade sagrada dos murids. 

Quando ingressei no mestrado na UFRN, meu desejo era o de dar continuidade à minha 

pesquisa prévia e propus um projeto sobre o papel das dahiras no contexto da diáspora 
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senegalesa. No começo, a hipótese que queria verificar era a de que a dahira pudesse ser 

interpretada como uma estratégia de resistência – culturalmente definida – elaborada para 

enfrentar a situação da subalternidade que caracteriza as vivências diaspóricas de muitos 

senegaleses no Brasil. Porém, como muitas vezes acontece, a experiência de campo − com suas 

dificuldades, revelações e imprevisibilidades – levou-me a mudar meu foco de pesquisa. 

Pesquisando na internet, ainda em outubro de 2014, descobri que havia pelo menos 

quatro dahiras bem estruturadas no Brasil, nomeadamente nas cidades de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Caxias do Sul e Passo Fundo. Naquela época, a Associação dos Senegaleses de Caxias 

do Sul (ligada à dahira da mesma cidade) destacava-se na mídia local e nacional por sua intensa 

mobilização em defesa dos direitos dos migrantes, motivo pelo qual escolhi Caxias do Sul (RS) 

como lugar privilegiado de pesquisa. Tal decisão foi facilitada pelo fato de a Associação ter 

uma página oficial no Facebook, o que me permitiu estabelecer, de imediato, os primeiros 

contatos. Natal não representava um rico campo para minha pesquisa devido ao fato de não ter 

uma presença numericamente relevante de senegaleses e de não sediar alguma dahira. Por isso, 

nas primeiras fases, minha pesquisa desenvolveu-se basicamente na internet, o que me levou a 

refletir, desde o começo, sobre as implicações metodológicas das TICs (Tecnologias da 

Informação e da Comunicação) na pesquisa etnográfica, mas também sobre as dinâmicas de 

produção e diferenciação cultural no contexto da globalização. 

A constatação da existência de numerosas páginas web murids repletas da iconografia e 

simbologia murid foi adquirindo uma relevância cada vez maior no meu trabalho de pesquisa. 

Eu estava encontrando on-line muitas informações sobre os murids na diáspora (produzidas por 

eles mesmos!) e muitos murids da diáspora estavam expressando seu pertencimento religioso 

on-line6. Como ignorar esse cruzamento? Questionei-me se a ampla presença da Muridiyya na 

internet poderia ser interpretada como o prenúncio de um progressivo desligamento dos murids 

em relação à Touba e aos marabouts (guias religiosos), que é aquilo que caracteriza a 

especificidade da Muridiyya no contexto islâmico. Seria lícito ceder ao “pessimismo 

sentimental” criticado por Sahlins (1997) para me preocupar com uma eventual perda da 

especificidade cultural murid? Em outras palavras, como pensar a dialética entre local e global 

no contexto da transnacionalização da Muridiyya? A globalização tecnológica está, de fato, 

minimizando a diversidade em direção de uma eventual homogeneizaçaõ cultural? Tais 

                                                
6 Estudos sobre como grupos em situação minoritária usam as redes sociais ou criam páginas web para produzirem 
um contradiscurso ao discurso dos estereótipos e preconceitos e para darem sua própria versão das notícias que os 

envolvem estão sendo desenvolvidos com frequência crescente. Por exemplo, veja-se a dissertação de Izaíra 

Thalita Lima (2014) e o artigo de Paula Morgado (2010) em contexto brasileiro. 
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questionamentos ficaram ecoando na minha cabeça, ulteriormente estimulados pela bibliografia 

lida nas disciplinas de Antropologia do Consumo (SCALCO, 2012; PINTO, 2006; DOUGLAS 

e ISHERWOOD, 2006; MILLER, 2007) e Antropologia, Comunicação e Novas Tecnologias 

da Informação (HINE, 2000; BOYD, 2014; MÁXIMO, 2006; MILLER, 2004; SANTAELLA, 

2010; CASTELLS, 2003). 

Em dezembro de 2014 viajei pela primeira vez para Caxias do Sul, por ocasião do Magal 

(principal festividade do calendário ritualístico murid) e logo percebi o papel central das 

tecnologias digitais no cotidiano dos murids da diáspora e, de modo específico, em suas 

práticas religiosas transnacionais. Durante minha segunda viagem para Caxias do Sul, em 

dezembro de 2015, meu objetivo continuava sendo o de indagar a respeito das funções sociais 

da dahira, de maneira a confirmar a eficácia transnacional do sistema de assistência social 

murid. Mas, nessa ocasião, percebi com maior clareza que o papel de suporte aos migrantes em 

condição de vulnerabilidade era cumprido principalmente por outra associação, composta na 

sua maior parte pelos mesmos membros da dahira, mas que não tinha caracterização religiosa. 

Essa Associação dos Senegaleses de Caxias do Sul conta muito com o apoio da Igreja Católica 

local e do CAM (Centro de Atendimento ao Migrante) e seu líder ganhou muita visibilidade 

como porta voz dos senegaleses na cidade. Ele é murid, mas se identifica como baye-fall, 

subgrupo da Muridiyya geralmente acusado de menor ortodoxia. Pelas conversas que tive com 

diferentes interlocutores, percebi certa tensão entre os membros da direção da dahira e os da 

Associação. Soube também que outro murid que mora na cidade fundou o Movimento Negro 

dos Migrantes, sempre com fins de apoio social aos migrantes, independentemente de suas 

nacionalidades. Aos poucos, fui acumulando informações que complexificavam cada vez mais 

o quadro. Percebi que, para eu conseguir me inserir com sucesso nessa rede de lideranças (em 

uma relação ambígua de colaboração e competição), precisaria de muito mais tempo do que 

tinha à disposição. E o fato de morar muito longe revelou-se um obstáculo ainda maior, dada a 

complexidade do contexto. Passei a cogitar outros caminhos possíveis; e foi assim que decidi 

investir mais nas reflexões sobre a relação entre a difusão transnacional da Muridiyya e o 

consumo de TICs por parte de seus adeptos na diáspora. Nesse processo, as conversas que tive 

em Caxias do Sul com um dos fundadores do canal do Youtube Touba Brasil TV − e sua 

declarada disponibilidade em participar da pesquisa – incentivaram-me ulteriormente a orientar 

o foco de meus estudos nessa direção. Além disso, a relação entre a Muridiyya e a internet me 

pareceu uma temática promissora e relativamente pouco explorada nos estudos antropológicos 

sobre essa confraria senegalesa. 
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Qual o papel das TICs – e da internet especificamente – na criação e manutenção das 

redes murids transnacionais? Em que medida isto engendra mudanças significativas no seio da 

confraria? De que forma os senegaleses da diáspora se apropriam das TICs para realizar um 

projeto espiritual, cultural e econômico especificamente murid? Quais os usos concretos que os 

migrantes senegaleses fazem do Facebook, Whatsapp e Youtube para continuar a ser parte ativa 

da comunidade religiosa murid? Estas são algumas perguntas norteadoras de minha pesquisa 

que, indagando os usos sociais e culturalmente determinados da internet, se insere na linha de 

pesquisa da chamada antropologia do/no ciberespaço. 

 

1.3 Objetivos e metodologia 

O objetivo mais geral desta dissertação é refletir sobre as dinâmicas de difusão 

transnacional da Muridiyya, com um olhar atento ao papel, nesse processo, do consumo das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação por parte de seus adeptos da diáspora. Nessa 

reflexão, buscamos também evidenciar a pluralidade das práticas de fé islâmica, bem como a 

heterogeneidade interna à Muridiyya, a partir da pesquisa realizada. 

Procuramos alcançar esses objetivos por meio da descrição etnográfica da organização 

religiosa, social e política dos migrantes senegaleses em Caxias do Sul (RS) e da investigação 

e discussão acerca das formas como os murids migrantes se utilizam da internet 

(especificamente de alguns websites e das plataformas Facebook, Whatsapp e Youtube) para 

continuar a ser parte ativa da comunidade religiosa. 

No que se refere à metodologia de pesquisa, é oportuno lembrar que os recursos 

metodológicos variam conforme o recorte específico que o pesquisador efetua sobre seu objeto 

de pesquisa. Além disso, contextualizando historicamente os recursos disponíveis, 

reconhecemos que as pesquisas contemporâneas requerem habilidades etnográficas renovadas 

e flexíveis, em linha com as rápidas transformações que caracterizam os campos concretos de 

sociabilidades em que os sujeitos se engajam e constroem suas formas de estar e agir no mundo 

(FISCHER, 2009).  

Querer observar as apropriações que os murids da diáspora fazem da internet para se 

sentirem mais pertos de Touba. Indagar sobre as inovações tecnológicas que permitem dar 

continuidade e, ao mesmo tempo, transformar segundo lógicas nativas uma tradição firmemente 

ancorada em Touba (mas também amplamente espalhada pelo mundo). Entrevistar murids que 

moram no Brasil, no Senegal, na Itália, na Ingleterra, nos Estados Unidos... Mas, que tipo de 

etnografia é essa, cujo campo parece tão fragmentado? 
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A etnografia transnacional, com seu enfoque nas conexões translocais, levou alguns 

autores a refletir sobre a etnografia multilocal ou multissituada. George Marcus é o 

antropólogo que mais investiu nesse conceito para definir uma pesquisa que se propõe a analisar 

duas ou mais localidades, mostrando as interconexões entre elas. O autor parte do pressuposto 

de que “a identidade de alguém, ou de algum grupo, se produz simultaneamente em muitos 

locais diferentes, por muitos agentes diferentes que têm em vista muitas finalidades diferentes.” 

(MARCUS, 1991, p. 204). É nesse contexto, nunca estritamente localizado, que as identidades 

individuais e coletivas são negociadas. No artigo Contemporary problems of ethnography in 

the Modern World System, presente na coletânea Writing Culture (CLIFFORD; MARCUS, 

1986), o autor argumenta sobre as possibilidades de se inserir perspectivas “macro” em análises 

de situações “micro”. A tentativa de analisar as experiências subjetivas e, ao mesmo tempo, 

representar o contexto mais amplo no qual estão inseridas é um desafio interessante para “uma 

etnografia interpretativa atenta à política econômica” (id: 244). A relevância desse tipo de 

abordagem no contexto da projeção transnacional da Muridiyya reside no fato de que ela 

poderia contribuir para demonstrar como, nas estratégias de vida transnacional dos migrantes 

senegaleses, aninham-se críticas inovadoras e práticas de resistência aos efeitos mais deletérios 

do sistema capitalista global. 

Em Being there... and there... and there! Reflections on multi-site ethography, Hannerz 

(2003) reflete sobre os tipos de relações que se criam nesse tipo de pesquisa, os tipos de dados 

que se recolhem e a seleção que, necessariamente, se faz entre as múltiplas conexões 

potencialmente analisáveis. Querendo fazer pesquisa de campo em lugares diferentes, às vezes 

muito longe entre si, é provável que o tempo de permanência em cada lugar se restrinja. Segundo 

o autor, na antropologia multissituada contemporânea, o fator que determina os encontros 

sucessivos não é o nível de profundidade alcançado nas interações com os diferentes sujeitos, 

mas, sim, a identificação de conhecidos em comum (id: 209). Isto é, o que conta é o 

posicionamento do etnógrafo na rede transnacional de relações e, às vezes, o que se perde em 

profundidade ganha-se em abrangência e relevância. 

Hannerz continua analisando as causas e consequências do tempo reduzido de estadia 

no campo, e conclui afirmando que algumas etnografias multissituadas acabam, querendo ou 

não, reservando menos espaço à observação participante e mais às entrevistas, que podem ser 

gravadas inclusive a distância, utilizando diferentes TICs (id: 211). Ele sugere que, para esses 

tipos de interações, não aquelas face a face, mas aquelas mediadas pelas tecnologias, a 

capacidade de síntese e o plurilinguismo podem revelar-se competências determinantes. 
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No contexto da nossa pesquisa, podem-se reconhecer claramente as características 

apontadas por Hannerz. Quando não estou fazendo observação participante “ao vivo” (que não 

deixa de ter um valor central, apesar de ser menos prolongada), posso recolher informações, 

seja no grupo Whatsapp de Touba Brasil Tv, seja conversando via Facebook ou Skype com 

amigos murids espalhados pelo mundo, ou, simplesmente, navegando nas páginas web murids. 

Em todos os casos, devo estar preparada a acionar idiomas diferentes: português, italiano, 

inglês, francês e wolof, dependendo do contexto. A possibilidade de “fazer rede” a nível 

internacional através de amizades em comum também é constantemente explorada, o que já me 

permitiu ter acesso a interlocutores privilegiados, mesmo sem nunca tê-los encontrado 

pessoalmente. 

Se nas fases de pesquisa à distância, a centralidade das entrevistas prevalece, é oportuno 

abrir um parêntese para falar desta técnica e de como eu venho utilizando-a em meu trabalho. 

Cada entrevista é uma negociação entre um “fornecedor de informações” e um “formulador de 

perguntas” (SILVA, 2000), sendo que, em alguns momentos, os papéis podem inverter-se. De 

toda forma, pelas duas partes são elaboradas estratégias, que podem consistir em silêncios, 

despistes, não-ditos, mentiras, etc. É preciso prestar muita atenção a estes jogos de abertura 

moderada. Da mesma forma, não podemos esquecer que, na maioria das vezes, pesquisador e 

pesquisado não compartilham a mesma cultura e, portanto, aplicam diferentes registros de 

interpretação às perguntas e às respostas trocadas. Bourdieu (1968) convida-nos a prestar 

atenção ao etnocentrismo linguístico implícito em diferentes técnicas de coleta de dados. Não 

há perguntas neutras, tanto pelo fato de elas serem orientadas por teorias subjacentes, como pelo 

fato de que a língua na qual são formuladas pode apagar possibilidades de raciocínio, impondo 

outras. Assim sendo, considero oportuno privilegiar as entrevistas abertas ou semiabertas, 

porém recorrendo o mínimo possível a perguntas preparadas anteriormente. Algumas delas não 

podem faltar, para evitar que o discurso fuja totalmente ao objetivo da entrevista. Mas, quando 

as condições o permitirem, é útil deixar fluir o discurso segundo a lógica de nosso interlocutor, 

para deixar prevalecer as categorias “próximas da experiência” nativa (GEERTZ, 1997, p.87). 

Acho oportuno precisar que, no meu caso, a experiência prévia de vivência prolongada 

com os nativos, no Senegal e na Itália, foi determinante para eu ter um certo grau de 

familiaridade com a língua, a proxêmica, as regras de conduta e de transmissão do saber murid, 

dentro de suas relações hierárquicas de poder. Como demonstrou Silva, estes são pré-requisitos 

fundamentais no delicado processo de construção da confiança entre antropólogos e 

informantes, que, idealmente, deveria inaugurar qualquer trabalho de campo (SILVA, 2000, p. 

36). Além disso, ter pisado o solo sagrado de Touba (em 2007 e 2010) foi uma experiência 
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enriquecedora para minha pesquisa em vários sentidos. Além dos conhecimentos que adquiri in 

loco, o simples fato de eu “ter estado lá” (GEERTZ, 2002) transformou-se em minha “carta de 

apresentação” mais valiosa que, daquele momento em diante, abriu para mim muitas portas nos 

contextos murids por onde transitei, inclusive on-line. Outro “facilitador de contato” foi o nome 

murid que me foi atribuído no Senegal: de fato, quando me apresento para algum murid com 

esse nome (Mame Diarra, que é o mesmo nome da mãe do fundador da confraria) é perceptível 

a agradável surpresa que isso suscita no meu interlocutor. Estas informações sobre mim, junto 

ao protocolo de perguntas e respostas que aprendi a pronunciar quando encontro um murid, se 

traduzem, geralmente, em uma atitude de respeito e disposição à fala por parte de meus 

interlocutores. Sem dúvida, estas condições representam um primeiro e fundamental estímulo 

ao diálogo. Diante disso, posso afirmar com bastante convicção que minhas experiências e meus 

conhecimentos prévios da cultura murid, embora necessariamente incompletos, representam um 

ponto de partida determinante para minhas possibilidades de compreensão das dinâmicas 

murids de interação on-line, assim como se revelaram de importância estratégica para minha 

inserção numa rede transnacional de relações com murids. 

Christine Hine (2000) é uma das autoras mais citadas quando se trada de etnografia 

virtual. Segundo ela, se se define a etnografia como uma forma de construir conhecimento 

através da experiência e da interação, na qual o pesquisador precisa compartilhar experiências 

com seus interlocutores do universo a ser pesquisado, isso não muda se tais experiências são 

mediadas por computadores (HINE, 2000, p.19-20). Isto é, se nossos interlocutores fazem 

amplo uso das TICs para construir e manter as relações sociais que dão sentidos a suas vidas, 

por que deveríamos nós renunciar a explorar essa dimensão das interações sociais? Quando nos 

propusemos a estudar objetos etnográficos multissituados, onde os sujeitos estão 

constantemente em mobilidade, tecendo redes que atravessam múltiplos espaços geográficos, a 

etnografia na internet revela-se “uma resposta adaptativa e plenamente comprometida com as 

relações e conexões” (HINE, 2000, p.20), mais do que com as exigências clássicas de 

circunscrição geográfica.  

Na visão de Hine, “em vez de constituir uma ameaça para as relações sociais, poder-se-

ia dizer que a Internet aumenta suas possibilidades de reestruturação em termos espaço-

temporais” (HINE, 2000, p.15). Concordando sobre esse ponto, acreditamos que o estudo das 

apropriações da internet pelos murids da diáspora possa contribuir para explorar estas novas 

possibilidades abertas pelo consumo das Tecnologia da Informação e da Comunicação. 

Mas, para observar os usos cotidianos que os sujeitos fazem da internet, para vivenciar 

as experiências que nossos interlocutores vivenciam on-line é preciso um profundo 
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comprometimento do pesquisador, o qual deve imergir no campo (diariamente, se possível) para 

fazer observação participante e interagir com seus interlocutores na pesquisa. O fato de observar 

e participar de interações mediadas por computador não diminui o valor do trabalho do 

etnógrafo, porque “todas as formas de interação são etnograficamente válidas, não somente as 

que implicam uma relação face a face” (HINE, 2000, p. 82). 

Nossa pesquisa on-line desenvolve-se a partir da observação cotidiana (ou quase) de 

alguns perfis, páginas e grupos do Facebook gerenciados por senegaleses que moram no Brasil. 

Refiro-me às seguintes páginas: 

-Perfis: Dahiras Riograndedeul7, Nouroud Daarayni Touba Caxias, Toubabrasiltv 

Riograndesul, Toubabrasiltv Toubabrasiltv, Associação dos senegaleses de Caxias do sul 

(sendo que este último perfil fechou e agora há outro referente à mesma associação mas que se 

chama AssociacioSenegalês Caxiasdosul). 

-Páginas: Dahira Mouhadimatoul HITMA Touba Brasil Porto Alegre, Dahira Nourou 

Darayni TOUBA Rio de Janeiro-Niterói, Toubabrasiltv, Toubabrasiltv et touba Argentinatv, 

Senegal ser negão ser legal. 

-Grupo fechado: Dahira Nourou Daraymi Touba Rio de Janeiro. 

A navegação nestas páginas do Facebook leva-me constantemente a explorar outras 

páginas, websites e canais do Youtube relacionados à Muridiyya e à migração senegalesa, cujos 

conteúdos são compartilhados nas supracitadas páginas, perfis e grupos. 

Perfis pessoais de senegaleses que moram no Brasil, mas também em outros países, são 

observados no que se refere ao compartilhamento de conteúdos religiosos e sobre migração. As 

páginas de TOUBA BRASIL TV destacam-se como nós ou “densidades” (BARNES, 1987; 

MÁXIMO, 2006) da rede on-line de senegaleses que migram para o Brasil, que é apenas um 

segmento da rede mais ampla dos adeptos da Muridiyya. 

 No Whatsapp, participo do grupo TOUBA BRASIL TV RS, enquanto que no Youtube 

observo sobretudo os canais TOUBA BRASIL TV (há dois com o mesmo nome), MajalisTV e 

MourideTube. 

Além da observação participante, em nosso trabalho de campo – tanto on-line, quanto 

off-line – recorremos ao diário de campo, enquanto instrumento útil de registro e de suporte à 

memória do pesquisador. Quando possível, recolhemos registro fotográfico e audiovisual. E, 

para fazer o print de páginas internet relevantes, usamos o software ScreenHunter 6.0 Free. 

                                                
7 Citando o nome de páginas, grupos ou perfis reproduzo a grafia adotada pelos autores. 
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Os pesquisadores que estudam os usos socialmente e culturalmente determinados das 

TICs devem fugir das generalizações, observando como se dão concretamente as interações 

mediadas por computadores entre sujeitos e grupos específicos. Isso resultará, muitas vezes, na 

individuação da reprodução on-line de hierarquias e desigualdades sociais. Mas, se por um lado 

o capitalismo tecnológico tende a favorecer os poderes estabelecidos, abrindo maiores espaços 

para as culturas dominantes, por outro lado, podemos individuar iniciativas intersticiais onde 

agentes e grupos subalternos se apropriam do instrumental tecnológico criando espaços próprios 

de interação e ação. A agência destes indivíduos e grupos que agregam novos significados à 

gramática digital deve ser valorizada e visibilizada como estratégias de resistência num cenário 

de fluxos assimétricos e entrecruzados. Assim, a visão pessimista que enxerga na globalização 

tecnológica uma ameaça concreta à pluralidade cultural é descontruída pela perspectiva 

etnográfica que abre diante de nosso olhar um rico universo de configurações sociotécnicas 

alternativas. Portanto, observar os usos concretos que os sujeitos fazem das tecnologias digitais 

ajuda-nos a compreender as dinâmicas de produção cultural num mundo complexamente 

interconectado, onde o local eclode no global e vice-versa. 

 

1.4 Referencial teórico: religião, consumo e fluxos transnacionais 

Em seguida, explicitamos brevemente as conceitualizações dos autores que representam 

as referências teóricas principais do presente trabalho. 

 

1.4.1 Sistemas simbólicos religiosos 

No presente trabalho, a abordagem epistemológica do estudo do universo religioso 

murid se apoia na antropologia interpretativa em considerar a cultura como um padrão de 

significados transmitidos historicamente, incorporado em símbolos. Em outras palavras, 

concebe-se a cultura como um sistema de concepções herdadas, expressas em formas 

simbólicas, por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu 

conhecimento e suas atividades em relação à vida (GEERTZ, 2008, p.66). 

Essa definição pode ser aplicada à religião, sendo ela uma extensão da cultura. O 

pressuposto do qual parte a reflexão de Geertz é que o homem é um animal simbolizante, que, 

para sobreviver no mundo, precisa compreendê-lo e, para tal fim, elabora estratégias de 

definição e ação através do uso de símbolos, produtos de uma história, criados coletivamente. 

Cada religião é uma forma de conhecimento do mundo, uma estratégia para dar-lhe sentido, um 

modo de ver, entre muitos outros possíveis. Os símbolos religiosos sintetizam uma visão de 

mundo (concepções, crenças) e um ethos (estilo de vida, disposições morais) para dar forma à 
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experiência e objetivo à ação. Portanto, a religião é um “modelo de” realidade, enquanto 

moldura de percepção e um “modelo para” a realidade, enquanto guia de conduta. E é nos rituais 

que este sistema simbólico se reforça, ganha estabilidade e adquire autoridade sobre os 

indivíduos. 

Na Muridiyya, é sobretudo durante a festa do Magal que atinge seu ápice expressivo o 

processo de consolidação das referências simbólicas centrais: a figura de Ahmadou Bamba, 

fundador da confraria (figura 1), e a mesquita central da cidade sagrada de Touba (figura 2). 

 

 

Figura 1: Esta é a única fotografia existente de Ahmadou Bamba. Ela teria sido encontrada nos arquivos da 
administração colonial francesa. 
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Figura 2: La Grande Mosquée de Touba, uma entre as maiores mesquitas da África Subsahariana. 

 

No entanto, isso não quer dizer que os significados incorporados pelos símbolos sejam 

fixos e imutáveis. Pelo contrário, tanto as formas simbólicas extrínsecas quanto os conteúdos 

(ou melhor, os padrões interpretativos) mudam ao longo da história. O processo é duplo: por 

um lado, os símbolos, sejam eles religiosos ou não, adaptam-se às transformações sociais e, por 

outro, eles podem induzir ou direcionar estas mesmas transformações. 

O caráter dinâmico dos símbolos ativados nos rituais e sua relação com o conflito e a 

mudança social são explicados por Victor Turner em Floresta de Símbolos (2005), uma 

etnografia fascinante dos aspectos rituais entre os Ndembu da Zâmbia. A importância da obra 

de Turner para os estudos antropológicos da religião reside em ter destacado uma característica 

fundamental dos “símbolos dominantes”: a polissemia (TURNER, 2005). Em qualquer sistema 

simbólico, os símbolos dominantes apresentam uma ampla abertura semântica, condensando 

em si uma pluralidade de significados diversamente interpretáveis. Aqui, encontra-se uma 

explicação interessante da eficácia e da plasticidade dos símbolos religiosos. 

Segundo Geertz, sem a mediação dos sistemas simbólicos, os acontecimentos não 

seriam interpretáveis e a vida seria um caos. No que tange às emoções, as culturas e as religiões 

oferecem ferramentas para defini-las e, assim, poder enfrentá-las. No caso das migrações, o 

estranhamento em relação à nova realidade e as dores da separação seriam sensações ainda mais 

insuportáveis se o sujeito fosse privado das categorias hermenêuticas que sempre foi habituado 

a aplicar à experiência. Daí compreende-se a necessidade, para muitos, de agregarem-se, no 

país de imigração, segundo os critérios do pertencimento nacional, étnico ou religioso. Os 

grupos assim formados poderão estabelecer, com mais ou menos flexibilidade, os lugares e a 
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frequência dos encontros para celebrar festas, organizar eventos, realizar rituais ou 

simplesmente compartilhar experiências numa língua comum e segundo padrões interpretativos 

compartilhados. No caso da diáspora senegalesa, as dahiras são os pontos de encontro por 

excelência onde os símbolos murids são acionados em atividades religiosas periódicas. Enfim, 

as dahiras ajudam a recriar no estrangeiro um microcosmo em que o ethos e a visão de mundo 

murid são reafirmados para continuar a orientar a existência dos fiéis. 

No campo dos estudos antropológicos sobre o Islã, Geertz se destaca como autor de 

referência devido às pesquisas que fez em dois contextos afastados, nos quais a religião 

muçulmana tomou rumos diferenciados. Os resultados desse estudo comparativo são 

magistralmente expostos em Observando o Islã: o desenvolvimento religioso no Marrocos e na 

Indonésia (2004). Nessa obra, o autor deixa claro que o estudo comparativo das religiões não 

visa procurar propriedades universais da experiência religiosa, como poderia ser o sagrado, por 

exemplo, na perspectiva de alguns autores clássicos. Em vez disso, segundo Geertz, o objetivo 

desses tipos de pesquisa deve refletir a tentativa de articular modos diferentes de olhar para o 

mundo e de viver nele, na plena consciência de que cada um de nós experimenta só uma entre 

uma infinidade de vidas possíveis. Metodologicamente, isto se alcançaria através da: descrição 

da ampla variedade das formas como as religiões aparecem; revelação das forças sociais que 

moldam sua existência, seu desenvolvimento e, eventualmente, sua destruição; e avalição de 

suas influências (idiossincraticamente diferenciadas) sobre o comportamento dos homens na 

vida cotidiana (GEERTZ, 2004, p. 103-104). Seguindo uma abordagem semântica, esse projeto 

não pode prescindir da análise dos sistemas de significação socialmente disponíveis, isto é, dos 

símbolos que circulam dentro de grupos específicos. 

Existem inúmeras maneiras de vivenciar a religiosidade e de “ser” devoto, até dentro do 

mesmo sistema religioso. Geertz retoma esse ponto várias vezes, frisando o caráter 

idiossincrático das implicações das crenças religiosas no plano social e psicológico (GEERTZ, 

2008, p. 89). Ser muçulmano em Java, no Marrocos ou no Senegal não é a mesma coisa. Um 

credo supostamente único, como seria o caso do Islã, na verdade, se desdobra em inúmeras 

concretizações diferenciadas, conforme as particularidades das culturas locais que encontra e 

de acordo com os processos sociais que ocorrem nos diferentes lugares. 

 

1.4.2 Consumo como prática cultural 

Nas pesquisas antropológicas clássicas, não é frequente encontrar-se abordagens que 

associem o campo da religião e o campo do consumo. Isso porque o próprio âmbito do consumo 

tardou para se estabelecer como um campo de interesse pertinente nas ciências sociais, ofuscado 
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pela preponderância das abordagens produtivistas8 como foco de pesquisa privilegiado 

(BARBOSA e CAMPBELL, 2006). Mas, nas últimas décadas, as ricas reflexões que podem 

aflorar da aproximação analítica dos dois termos − religião e consumo − estão sendo exploradas 

com mais profundidade. 

A partir dos estudos de Douglas e Isherwood (1978) e Campbell (1987) adquirimos uma 

consciência mais clara do fato de o consumo ser uma atividade cultural e não o fruto de uma 

genérica racionalidade utilitarisa, como defendido firmemente pelas teorias econômicas 

clássicas. Enquanto atividades culturais, as práticas de consumo encarnam valores específicos 

e refletem determinadas visões de mundo. Concordando sobre esse ponto preliminar, 

compreende-se porque as crenças religiosas podem desempenhar um papel central nesse 

processo. 

O pertencimento cultural e religioso molda o olhar das pessoas sobre o mundo e suas 

predisposições éticas em relação aos outros e às coisas. Portanto, as escolhas de consumo são 

sempre influenciadas pelo substrato cultural ou, dito conforme Bourdieu (2007), elas são 

determinadas pelo habitus. Mas não é somente a escolha de um produto em detrimento de outro 

no ato da compra que depende da(s) cultura(s) que constitui(em) o universo significativo de um 

determinado sujeito. A intervenção cultural se manifesta criativamente também nas diferentes 

formas de apropriação de um mesmo objeto (tecnologia, ou saber) em sociedades diferentes, 

ou por diferentes atores de uma mesma sociedade. Assim, estudar as diferentes modalidades de 

consumo em contextos socioculturais determinados ajuda-nos a entender as formas como os 

indivíduos envolvidos constroem, combinam e expressam seus traços identitários. Mas, 

também, nos permite observar como estratégias específicas de consumo são adotadas como 

canais participativos por sujeitos e grupos desfavorecidos dentro de sistemas econômicos e 

políticos, locais ou globais. Diante disso, o consumo das TICs também pode ser abordado 

segundo esta perspectiva, considerando que os usos e os significados dados a estas tecnologias 

podem variar conforme o contexto social e cultural analisado. 

Desde que se tomou consciência de que o “espaço virtual” não era um universo paralelo, 

desligado da “vida real”, mas sim algo concretamente ligado ao cotidiano das pessoas, 

começou-se a prestar mais atenção às formas de interação e sociabilidade que acontecem on-

line (SANTAELLA, 2010; RIFIOTIS, 2010). Recusando o dualismo entre vida on-line e off-

line, os antropólogos do ciberespaço enfatizam as sobreposições e os entrelaçamentos entre as 

duas dimensões, considerando o sujeito contemporâneo como o somatório das ações on-line e 

                                                
8 As abordagens produtivistas põem a ênfase na divisão do trabalho e enxergam o consumo meramente enquanto 
epifenômeno da produção material. 
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off-line. No caso de sujeitos migrantes, para quem as conexões virtuais auxiliam 

consideravelmente na manutenção dos laços afetivos com familiares e amigos distantes, fica 

ainda mais evidente porque o ciberespaço deve ser considerado como uma dimensão a mais das 

práticas e experiências cotidianas. 

Apesar de algumas diferenças nas abordagens, no geral, a antropologia do/no 

ciberespaço foge do determinismo tecnológico, considerando que as tecnologias não têm 

propriedades inerentes: elas não são boas ou más a priori, assim como não é predeterminado o 

“impacto” que elas teriam sobre os grupos e os indivíduos.  O que deve ser observado, portanto, 

é o significado social que lhe é dado em cada contexto, os usos que se fazem delas e as 

interpretações e crenças a elas associadas (HINE, 2004). 

Como nos demonstra Scalco (2012), se o consumo de TICs pode ser considerado como 

um fato social total da realidade contemporânea, na medida em que acarreta alterações em quase 

todos os âmbitos da vida, isso não significa que estas transformações conduzam a resultados 

homogeneizantes, neutralizando as especificidades locais. 

Não é correto pensar que a internet e as inovações digitais estão inevitavelmente 

uniformizando as vidas das pessoas em direção a uma progressiva diminuição da diferença 

cultural entre os estilos de vida. Os interesses pessoais, as disposições culturais e as valorações 

morais incidem sobre os diferentes usos e interpretações que se fazem do computador e da 

internet. Como observou Castells (2003), a internet não se apropria dos comportamentos das 

pessoas, pelo contrário, são os comportamentos diferenciados que se apropriam da internet, 

potencializando-se a partir do que são. É como dizer que, na globalização tecnológica, o local 

não é aniquilado, muito pelo contrário, ele adquire novas formas expressivas e ulteriores 

possibilidades de transformação. Essa tendência parece ser muito bem representada pelo 

processo de difusão transnacional da Muridiyya por meio das TICs. 

Lúcia Mury Scalco (2012), em seu trabalho de pesquisa qualitativa desenvolvido na 

periferia de Porto Alegre (RS), nos traz claros exemplos dessas dinâmicas de diferenciação na 

globalização. Observando o impacto do computador no dia a dia de famílias de grupos 

populares, a pesquisadora procura entender as lógicas de consumo que subjazem às diferentes 

formas de apropriação das TICs. Ela chega a demonstrar como o uso do computador e dos 

novos saberes a ele associados não adquirem o mesmo significado na vida das diferentes 

pessoas, concluindo que o uso do instrumental tecnológico se adapta às diferentes formas de 

viver. Isto é, ele é filtrado pelos modos locais de vida. 
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1.4.3 Antropologia transnacional 

O contexto sociocultural no qual se insere o presente estudo não é circunscrito a um 

território específico, pois refere-se à projeção transnacional9 da confraria islâmica Muridiyya, 

a qual tem seu centro de origem no Senegal, especificamente na cidade sagrada de Touba, mas 

que está se difundindo pelo mundo inteiro, devido aos fluxos migratórios que levam seus 

adeptos aos cinco continentes e às obras de proselitismo por eles empreendidas. 

Os estudos antropológicos das dinâmicas culturais no espaço transnacional conheceram 

um considerável impulso após a publicação das obras de estudiosos como Arjun Appadurai 

(1996) e Ulf Hannerz (1996, 1997, 1998). É verdade que, antes deles, já havia pesquisas atentas 

ao contato cultural entre povos limítrofes ou distantes, mas foi sobretudo a partir da década de 

90 que os discursos acadêmicos se dirigiram com maior ênfase à chamada globalização. A 

antropologia transnacional surge como uma tentativa de desconstruir a ideia de uma 

homogenização cultural de um mundo globalizado onde a omnipresença de Barbie e 

McDonald's seria a prova de um processo de adaptação de todas as culturas ao modelo ocidental 

ou, mais especificamente, estadunidense (ORTIZ, 1994). Não se pode negar o controle que 

“instituições multinacionais” exercem no sistema econômico e político mundial, segundo uma 

lógica que responde prioritariamente, quando não exclusivamente, aos lobbys dos países mais 

ricos. Mas, no plano da cultura, registram-se várias formas de resistência local aos fluxos 

hegemônicos através da restrição das trocas simbólicas ou, sobretudo, por meio da 

recontextualização criativa dos conteúdos ou das formas significantes que vêm de fora. 

Hannerz (1997) reflete sobre uma forma de pensar uma macroantropologia e identifica 

os conceitos de fluxos, fronteiras e híbridos como as palavras-chave da antropologia 

transnacional. A palavra fluxo obteve amplo sucesso na antropologia contemporânea por 

conseguir ir além das ideias de fixidez que, querendo ou não, eram transmitidas pelas 

etnografias clássicas com seu arsenal de tropos imobilizadores. Na perspectiva da 

temporalidade, a noção de fluxo é útil para enxergar a cultura como um processo, uma 

reformulação contínua de formas e conteúdos. Os símbolos – e os significados que transmitem 

– passam por um lento, porém constante, processo de transformação, para poder manter sua 

eficácia e atualidade. Mas, reinvenção cultural não é sinônimo de falta de autenticidade. Longe 

disso: ela revela a criatividade específica de um grupo humano, suas lógicas peculiares de 

organização, seleção e desenvolvimento. Mais do que isso, ela é o próprio pressuposto de sua 

                                                
9 Glick Schiller, Bash e Blanc-Szanton definem assim o transnacionalismo: “the processes by which immigrants 
build social fields that link together their country of origin and their country of settlement” (GLICK SCHILLER 

et al., 1992, p.1). 
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continuidade. No que concerne à dimensão espacial, a noção de “fluxo cultural global” proposta 

pelo antropólogo sueco remete às ideias de passagem e continuidade (sistemas culturais sempre 

conectados a outros sistemas culturais), mas também de direcionamento. 

Os fluxos globais mantêm, em larga medida, um caráter assimétrico (HANNERZ, 

1997). Porém, o entrecruzamento desses fluxos e o surgimento de “novos” centros e periferias 

(o que nos obriga a relativizar estes mesmos termos) podem levar a redirecionamentos 

inesperados. Desse modo, para um membro da Muridiyya, o centro do mundo é Touba e, como 

escreveu Eric Ross em Globalising Touba: expatriate disciples in the World City Network, 

“Touba é uma das poucas cidades africanas que exporta valores” (ROSS, 2011, p. 2943). Nesse 

jogo de fluxos e contrafluxos, estamos longe de observar uma tendência à homogeneização 

cultural. Muito pelo contrário, a manipulação seletiva dos fluxos por parte dos atores e grupos 

sociais leva a uma constante produção e reprodução de diferença cultural, com soluções 

inovadoras e híbridas. Hoje, sabemos bem que toda cultura é hibrida e que, de fato, nunca 

existiram culturas “puras”, embora algumas vertentes xenófobas da direita europeia pareçam 

esquecer isso propositadamente. 

A antropologia transnacional e a corrente literária dos Cultural Studies partem do 

pressuposto de que a hibridez, a criolização e a mestiçagem, represetam o pano de fundo das 

dinâmicas culturais no mundo contemporâneo e, nessa mesma linha, observam as zonas 

fronteiriças mais pelo seu valor enquanto espaços criativos de encontro cultural (BHABHA, 

1998) do que como limites bem definidos de incomunicabilidade. 

O antropólogo indiano Arjun Appadurai (2012), nessa mesma atitude de pensar o local 

e o global como algo interligado, utiliza a expressão “economia cultural global” para definir a 

complexidade do contexto mundial atual, em que fluxos de vários tipos seguem vertentes 

divergentes, gerando uma tensão difusa entre tendências homogeneizantes e 

heterogeneizantes. Os modelos baseados na oposição unívoca entre centro e periferia revelam-

se obsoletos para explicar a organização da cultura num mundo rizomático, ou até 

esquizofrênico (id: 41). As teorias da homogeneização cultural não tomam devidamente em 

conta os processos de indigenização que acontecem em toda sociedade quando engloba objetos, 

técnicas ou conceitos que provêm de outros lugares. Por isso, uma das tarefas da antropologia 

transnacional defendida por Appadurai e Hannerz é justamente dar visibilidade a estas 

dinâmicas, de forma a valorizar a posição ativa e criativa dos grupos que acolhem - em graus 

mais ou menos voluntário - práticas e formas culturais outras. 

O modelo de organização cultural global elaborado por Appadurai apoia-se na 

articulação de cinco neologismos concebidos por ele, que são: etnopaisagens (fluxos de 
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pessoas), tecnopaisagens (fluxos de tecnologias), financiopaisagens (fluxos de dinheiro e 

capital), mediapaisagens (fluxos de informações e de imagens através da mídia) e ideopaisagens 

(fluxos de ideologias). Estas paisagens sobrepõem-se de forma irregular e suas configurações 

mudam rapidamente, de modo que as disjunturas entre elas determinam espaços variados, mas 

interativos, de diferenciação cultural. Nessa complexa rede de fluxos polidirecionais e 

entrecruzados, as culturas transitam com uma velocidade e uma intensidade em progressivo 

aumento, conectando entre si diferentes lugares do mundo, de diferentes formas. 

Se a desterritorialização é uma condição característica da produção e da transmissão 

cultural no mundo contemporâneo é evidente que nessa (des)ordem global um papel 

fundamental é desempenhado pelas mediapaisagens. As novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (apropriadas segundo modalidades distintas por grupos diferentes) influem 

enormemente na obra da imaginação que, na formulação teórica do autor, é considerada um 

aspecto central da vida social, tanto individual como coletiva. O indivíduo, hoje, é exposto a 

um leque muito mais amplo de possibilidades de vida, não mais ancoradas em um território 

determinado, que podem influenciar de formas variáveis a ação social de pessoas em lugares 

diferentes. Assim, a imaginação representa aquele lugar de negociação onde os indivíduos 

constroem suas identidades. A cultura individual é cada vez mais uma questão de escolha 

política e as culturas coletivas são melhor definidas como configurações fractais, sem confins 

determinados. 

Estas reflexões levam o autor a questionar a centralidade do Estado-Nação nos 

processos de organização e transformação social: em primeiro lugar, a soberania territorial e os 

índices de produtividade nacionais parecem meras ilusões que tentam esconder as lógicas mais 

poderosas das financiopaisagens translocais (id: 57); segundo, o crescente acesso às tecnologias 

digitais favorece a circulação e a troca de ideias e informações em escala planetária, dificultando 

a monopolização da imaginação dos cidadãos por parte do aparelho estatal; e terceiro, mas não 

último, as diásporas desterritorializam as nações e, ao mesmo tempo, ampliam a 

heterogeneidade cultural interna de cada país. Estes desafios parecem ameaçar a integridade 

dos Estados-Nações, que, muitas vezes, reagem com violência, tanto contra os imigrantes como 

contra grupos separatistas internos. 

Observando os movimentos separatistas, as ressurgências étnicas e as comunidades 

diaspóricas percebe-se que, em concomitância com movimentos de desterritorialização 

(deslocamento de pessoas, bens, signos, etc), agem no mundo contemporâneo fortes tendências 

de reterritorialização (ou hiperterritorialização). Assim, se aceitarmos o pressuposto de que 

não se pode pensar uma cultura como necessariamente ligada a um território (sob pena de cair 
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no erro de enxergar as culturas como universos fechados, fixos e justapostos), a análise da 

organização diaspórica da Muridiyya demonstra como um lugar específico – nesse caso, Touba 

– pode continuar a cumprir um papel central na determinação de estratégias identitárias 

(culturais, espirituais, econômicas e políticas) transnacionais. 

Na perspectiva de Appadurai, o objeto de estudo da antropologia transnacional não é 

mais a aldeia, ou a comunidade, ou qualquer localidade, mas sim a interação entre 

etnopaisagens que resulta em formas culturais cosmopolitas (id: 87).  

As reflexões de Hannerz e Appadurai representam contribuições significativas para a 

descentralização da noção de modernidade, que deixa definitivamente de ser um atributo 

próprio do Ocidente. A antropologia toma a seu cargo a tarefa de registrar formas alternativas, 

ou múltiplas, de modernidade para substituir, de uma vez por todas, a concepção monolítica 

típica do paradigma evolucionista, que ainda se encontra largamente difusa no senso comum 

em muitos lugares.  

Os fluxos que provêm do Ocidente não são os únicos que instauram e incrementam 

processos de desenvolvimento, nem são os únicos que merecem ser analisados nas pesquisas 

acadêmicas. Para abandonar uma tendência etnocêntrica ocidental, é preciso reconhecer que o 

outro não é um sujeito que só reage a uma modernidade pensada como ocidental, aceitando-a 

de forma subalterna, resistindo ou misturando-se a ela. Por isso, Appadurai traz inúmeros 

exemplos de interações culturais (ou cruzamentos de fluxos) em que o papel do Ocidente tem 

pouca, ou nenhuma influência. É claro que as invasões coloniais e neocoloniais direcionam 

amplos processos de mudança cultural, mas é preciso abrir os olhos também às dinâmicas 

paralelas e alternativas de transformação cultural que são geradas em nosso planeta. As pessoas 

não precisam se identificar com um estilo de vida ocidental para sentir-se plenamente modernas, 

até porque a palavra em si fica aberta a uma multiplicidade de interpretações. 

Hoje, uma vertente do Islã internacional apresenta-se como um modelo alternativo de 

modernidade, cuja dimensão universalística não provém do Ocidente. Por outro lado, os murids 

senegaleses espalhados pelos cinco continentes falam com orgulho de Touba, cidade sagrada 

em rápido crescimento econômico, que representa para os fiéis a prova do sucesso de uma 

modernidade religiosa autenticamente negro-africana. 

Enguld e Leach (2013) avançam uma crítica interessante às metanarrativas da 

modernidade que perpassam as teorizações contemporâneas em antropologia. Segundo os 

autores, até a noção de “modernidades múltiplas” deve ser manejada com cuidado, porque pode 

trazer consigo algumas abstrações enganadoras que são próprias da concepção monolítica que 

se pretende superar: “The analysis of multiple modernities against the backdrop of 
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commodification, nationalism, Christian missions, and so on, bespeaks a view of modernity´s 

historical origins in the West” (id: 237).  A ênfase nas rupturas revela-se desnorteadora, assim 

como a falta de uma reflexão localizada sobre a noção de pessoa em cada cultura. Os autores 

criticam a perspectiva em larga escala de Appadurai (id: 226) e apontam para o surgimento de 

um novo holismo etnográfico das interconexões (id: 28). Em contrapartida, eles defendem a 

etnografia como uma prática de produção reflexiva de saber e como um instrumento 

indispensável para desnaturalizar algumas abstrações cristalizadas. Sem descartar in toto as 

etnografias multissituadas, Enguld e Leach retomam a importância da “etnografia realista” com 

seu trabalho de campo localmente delimitado e de longa duração. 

Na verdade, não parece que Appadurai esteja menosprezando a prática etnográfica com 

suas indicações de situar os fatos em um contexto mais amplo. Ele, simplesmente, chama a 

atenção para os múltiplos fluxos culturais que atravessam qualquer cultura em níveis diferentes, 

inclusive àquelas supostamente mais isoladas. Dar valor às conexões translocais e aos processos 

de transformação cultural, baseados nas apropriações locais, é fundamental para captar a 

copresença de movimentos homogeneizantes e heterogeneizantes, que torna extremamente 

complexo o quadro mundial da distribuição cultural. Hoje é oportuno - e urgente - difundir essa 

consciência, para evitar que essencialismos obsoletos (como a oposição entre Ocidente e Islã) 

continuem alimentando conflitos e provocando mortes. 

É claro que os grupos humanos sempre estabeleceram contatos culturais entre si, 

efetuando trocas de vários tipos a raios variáveis de distância. Isso não é novidade. Mas, 

percebemos que hoje as mudanças culturais são aceleradas pela ação de três elementos-chave 

que, numa dinâmica de recíproca influência, interconectam entre si diferentes lugares do globo: 

o mercado internacional, as migrações e as Tecnologias da Informação e Comunicação. Falar 

sobre a Muridiyya transnacional implica necessariamente abordar estas três temáticas. E a 

temática do consumo encaixa-se perfeitamente nessa discussão, especialmente no que se refere 

ao uso de dispositivos móveis para o acesso à internet, especificamente às redes sociais, como 

recurso estratégico para a manutenção da unidade e o fortalecimento da confraria na sua 

organização diaspórica. 
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2 A MURIDIYYA DE CHEIKH AHMADOU BAMBA 

 

2.1 Formação da Muridiyya na época colonial: sufismo, ética do trabalho, relação mestre-

discípulo e resistência à assimilação cultural 

Dos 1,6 bilhões de muçulmanos espalhados pelo mundo, 1/6 se encontra na África 

Ocidental, filiados a confrarias místicas das quais escuta-se falar pouco na grande mídia, mas 

que diferem drasticamente das vertentes mais fundamentalistas que estão diariamente sob as 

luzes dos holofotes. Falar sobre Islã hoje é um assunto delicado, e é preciso tomar as medidas 

necessárias para evidenciar as pluralidades das práticas da fé islâmica no intuito de descontruir 

as representações monolíticas que acabam difundindo percepções distorcidas e medos 

infundados. 

Nesse sentido, é útil abraçar a definição de Lacomba, para quem “o Islã é maneiras de 

ser, maneiras de pensar e agir, produzidas, transmitidas e interiorizadas por indivíduos em 

grupos e sociedades diferentes” (LACOMBA, 1996). Essa frase reflete a conceitualização 

teórica de Geertz (2008), assumindo a religião como um sistema cultural que funciona como 

modelo interpretativo da realidade e como modelo de ação para a vida cotidiana. Remete a 

Geertz também em considerar que existem formas diferentes de Islã, conforme os contextos 

socioculturais em que essa religião se insere e se desenvolve; lembrando aqui que no Marrocos, 

na Indonésia, nas Américas e na Europa, uma imensa pluralidade étnica e cultural se apropria 

do Islã com resultados visivelmente diferentes. Segundo Paulo Hilu Rocha Pinto, um dos mais 

renomados pesquisadores brasileiros sobre Islã, “a ideia de que o islã teria uma essência fixa 

que seria reproduzida independentemente do contexto histórico e cultural no qual se constitui 

como fenômeno social é empiricamente falsa” (PINTO, 2014, p.25). 

Além da divisão sectária entre sunitas (85%) e os xiitas (15%), existe uma enorme 

diferenciação interna a estes dois grupos. E mesmo os famosos 5 pilares do Islã (Shahada10, 

Salat11, Zakat12, Sawn13 e Hajj14), que são geralmente tidos como as características básicas que 

definem o Islã, de fato, não são universalmente praticados por todos os muçulmanos.  

                                                
10 Profissão de fé (literalmente, “testemunho”) que consiste na declamação da frase “Não existe deus além de Deus 

e Muhammad é o profeta de Deus” (La ilah ila Allah wa Muhammad rasul Allah). A frase marca a entrada do 
indivíduo na comunidade muçulmana. 
11 As cinco orações diárias: fajr (de madrugada), zuhud (ao meio-dia), ‘asr (no meio da tarde), maghrib (ao pôr 
do sol) e ‘isha (à noite). Em wolof são chamadas de subatel, tissbar, takoussane, timiss e guee. 
12 Dízimo como caridade para os pobres e necessitados.  
13 Jejum do mês do Ramandan. 
14 Peregrinação à Meca, a ser cumprida pelo menos uma vez na vida. 
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Na África Ocidental, difundiu-se sobretudo o Islã sufi das ordens místicas (turuq, plural 

de tariqa que significa “via”, ou “caminho”) que adquiriu numerosos adeptos sobretudo nos 

séculos XVIII e XIX, quando as estruturas sociopolíticas tradicionais foram demolidas pela trata 

escravagista e pela invasão colonial europeia. A força de atração dessas confrarias provinha do 

fato de misturarem os preceitos islâmicos com as crenças animistas locais e de se organizarem 

como comunidades alternativas à estrutura colonial: verdadeiras communitas, no sentido dado 

a esse termo por Victor Turner (1974). 

O sufismo (tasawwuf) é a corrente que surgiu a partir da interpretação esotérica do 

Alcorão e que prega a possibilidade da união mística com Deus (fana’: a dissolução do sujeito 

na unidade divina) como a forma mais profunda e verdadeira do conhecimento (batín). O 

contato com a realidade/verdade divina (haqiqa) seria alcançado após a passagem gradual 

através de diferentes níveis de intensidade e proximidade. A progressão nessa evolução 

existencial depende da purificação do self/ego (nafs: combinação de desejos, emoções e razão 

que diferencia cada indivíduo) possibilitada pela execução dos rituais, exercícios espirituais e 

demais mecanismos disciplinares que distinguem cada confraria sufi. O contato com a realidade 

divina permitiria ao indivíduo adquirir baraka (graça divina, ou poder espiritual) que se 

concretiza em poderes milagrosos de cura, proteção e mediação entre Deus e os homens. 

Durante os rituais coletivos e públicos chamados dhikr (invocação e repetição prolongada dos 

nomes de Allah em forma cantada ou salmodiada) é frequente que indivíduos vivenciem 

experiências extáticas que, em alguns casos se concretizam em práticas de mortificação 

corpórea (autoflagelação, perfuração com facas, choro, desmaio e autolesionismos diferentes). 

Estas práticas, junto à maior importância atribuída ao saber esotérico das experiências místicas 

(essência das coisas) do que ao conhecimento exotérico e legalista que se apreende nos livros 

(aparência), faz que as ordens sufis sejam acusadas, por alguns, de desvio e heterodoxia. 

Contudo, o sufismo é uma ciência religiosa reconhecida que construiu sua legitimidade na base 

de genealogias iniciáticas (sil-sila) que fazem remontar o saber esotérico diretamente ao Profeta 

Muhammad pela linha de transmissão de Ali, seu genro, como testemunharia o hadith do Profeta 

que diz “Eu sou a cidade do saber e Ali é a sua porta”. 

Como nos explica claramente Pinto (2014, p.101), o termo tariqa refere-se tanto à 

tradição mística (conjunto de doutrinas, rituais e práticas iniciáticas) quanto à organização social 

dessa tradição (padrões de autoridade religiosa, formas hierárquicas de transmissão do saber, 

etc.). O núcleo da organização social e da transmissão de saber nas tariqa é a relação entre 

mestre (cheikh ou murshid em árabe, Serin em wolof) e discípulo (murid), ao redor da qual toma 

forma uma hierarquia de status e prestígio sociorreligioso. 
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Os grandes mestres sufis são místicos desapegados das coisas terrenas e dedicados à 

meditação e ao aperfeiçoamento espiritual, que divulgam seus conhecimentos, de preferência, 

através da música ou da poesia. Contudo, a história do século XIX demonstra que algumas 

confrarias sufis conquistaram muitos adeptos em razão do engajamento de seus líderes na vida 

social e política durante a época colonial, quando se ergueram em defesa do povo contra o 

invasor estrangeiro, às vezes chegando a combater guerras santas contra os infiéis 

(MENEGATTI, 2014).  

As tariqas introduzidas no Senegal por mestres corânicos itinerantes foram a Qadiriyya 

e a Tijaniyya, que nasceram respectivamente em Bagdad e em Fez (PIGA, 2003). Entretanto, 

outras surgiram durante o século XIX por iniciativa de líderes locais que introduziram práticas 

e crenças novas para a elaboração de caminhos místicos diferentes. Uma destas é a Muridiyya, 

que em pouco mais de um século cresceu rapidamente, passando de uma pequena comunidade 

mística rural de base étnica wolof para um amplo movimento religioso extraterritorial e 

multiétnico. Nela encontram-se valores wolof e traços de crenças animistas, readaptados às 

práticas islâmicas e ao sistema produtivo capitalista internacional. Hoje, há adeptos murids nos 

cinco continentes, tanto senegaleses como convertidos de outras nacionalidades, solidamente 

organizados numa rede transnacional que mobiliza ingentes quantidades de capital social e 

econômico, convergindo no centro do mundo muird, Touba. 

Muhammad ibn Muhammad ibn Habîb-Allah, mais conhecido como Cheikh Ahmadou 

Bamba Mbacke (ou Serin Touba), nasceu em 1853 em M’Backe, povoado fundado pelo biasavô 

dele na região interiorana do Baol. Ele vem de uma família religiosa e nobre: sua mãe foi Sokhna 

Mariama Busso (conhecida como Mame Diarra, de diarratoullah, que significa próxima a Deus) 

e seu pai foi Momar Anta Sali, mestre religioso e conselheiro do último rei wolof, Lat Dior. Por 

ser de família aristocrática, Ahmadou Bamba teve a possibilidade de receber uma formação 

religiosa de alto nível junto aos maiores mestres do Senegal e da Mauritânia − conforme a 

tradição peripatética de formação sufi − e assim ele foi avançando rapidamente no caminho 

místico da Qadiriyya. Desde cedo, o jovem demonstra sua excelência intelectual nas áreas da 

teologia, do direito, da literatura sufi, da gramática árabe e da hagiografia, deixando obras 

escritas de dimensões e qualidade ímpar, que o qualificam como o maior escritor senegalês em 

língua árabe de sua época15. Em breve tempo tornou-se um mestre reconhecido, dedicado a uma 

                                                
15 Os murids costumam quantificar os manuscritos deixados por Ahmadou Bamba em 7 toneladas. Lembremo-
nos aqui que 7 é um número que ativa um sistema simbólico complexo no esoterismo islâmico. O número 7 

simboliza a perfeição e 7 são as portas do Paraíso. O número 7 também indica o senso de mudança e renovação 

depois de um ciclo concluído. 
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vida ascética e contemplativa, mas extremamente crítico em relação aos poderes constituídos, 

tanto da decadente aristocracia wolof quanto dos invasores coloniais franceses. Num clima de 

extrema violência, que levou ao assassinado de alguns familiares de Ahmadou Bamba e do rei 

Lat Dior, em 1886, realizou-se a queda definitiva do reino wolof. As massas dispersas perderam 

suas referências institucionais e endereçaram-se cada vez mais aos mestres sufis em busca de 

proteção e orientação. Ahmadou Bamba assumiu sua missão de defensor do povo, em uma firme 

atitude de não submissão aos franceses. Como ícone de sua atitude de resistência ficou célebre 

a seguinte frase que foi imputada a ele: “Je suis le captif de Dieu et ne reconnais pas d’autre 

autorité que Lui”. 

Ele não se submeteu aos franceses, mas, naquela conjuntura delicada, na qual qualquer 

reação armada ao invasor tinha poucas chances de realização, ele decidiu limitar sua ação a atos 

de desobediência circunscritos, sempre apelando à não violência. A resistência que convinha 

mais com a índole do mestre realizou-se principalmente no plano cultural, espiritual e 

simbólico. Nesse sentido, ele investiu em advogar principalmente a jihad-nafs, a luta interior de 

cada um contra seus próprios vícios e tentações para a purificação da alma e a aproximação a 

Deus. 

Apesar de sua atitude não violenta, Ahmadou Bamba suscitou a suspeita da 

administração colonial por sua crítica antifrancesa e pela profusão de seguidores que vinha se 

agrupando ao seu redor. Em vista disso, ele foi exiliado durante sete anos no Gabão e, em 

seguida, na Mauritânia16. O efeito gerado não foi a dispersão dos fiéis, mas, sim, o aumento do 

prestígio do mestre, graças às histórias que circulavam sobre as numerosas dificuldades 

superadas miraculosamente pelo exilado, as quais lhe conferiram a fama de herói anticolonial. 

A mais conhecida relata o episódio em que Ahmadou Bamba encontra-se num navio francês 

que o está levando para o Gabão, quando, na hora da oração, o capitão não o autoriza a estender 

seu tapete, alegando que aquele era território francês e que ninguém podia praticar outras 

religiões além da cristã. Assim, Ahmadou Bamba coloca seu tapete no mar e faz suas rezas 

boiando levemente sobre as ondas para voltar ao navio logo em seguida. 

                                                
16 A simbologia do número 7 retorna com frequência na hitória de vida de Ahmadou Bamba. 
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Figura 3: Uma das numerosas pinturas que retratam episodios significativos da vida de Ahmadou Bamba. 

 

Em muitos casos, Ahmadou Bamba teria conseguido se salvar milagrosamente das 

tentativas francesas de atentar contra sua vida. Num episódio, ele teria sido colocado numa jaula 

junto com leões famintos que se tornaram animais dóceis e inócuos ao ver o ser iluminado de 

Ahmadou Bamba. Em outro, ele foi abandonado sem alimentos em uma ilha deserta, mas voltou 

milagrosamente à terra firme sem se molhar e antes ainda que os franceses voltassem de barco. 

E assim por diante. Estes fatos, supostamente confirmados pelos mesmos franceses, fizeram que 

Ahmadou Bamba fosse considerado um verdadeiro wali (santo), digno de fundar sua própria 

tariqa, a Muridiyya (do árabe murid, que significa discípulo ou quem aspira a conhecer Deus). 

Na ausência do mestre, a comunidade de seguidores não enfraqueceu, mas desenvolveu-

se autonomamente sob a condução dos irmãos do iniciador e dos discípulos mais influentes. 

Configura-se assim uma nova liderança, que deste momento em diante regulará as relações 

tecidas com o governo colonial num sentido mais colaborativo (ROBINSON, 2000). Contudo, 

o Islã pacífico professado por Ahmadou Bamba não deixou de lançar uma mensagem de 

resistência ideológica a um processo de ocidentalização que vinha avançando agressivamente. 

E até hoje, a figura do mestre encarna um símbolo de autonomia e alteridade frente às logicas 

perversas da (neo)colonização. 

Na vasta obra literária produzida por Ahmadou Bamba em forma de poemas 

moralizadores, as khassidas, podemos encontrar o convite a um misticismo afetivo, onde o amor 

infinito a Deus e o culto ao profeta Maomé afloram como as diretrizes de base para uma vida 

justa. Dedicados especialmente aos jovens, estes breves textos em rima acentuam em vários 
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pontos a centralidade do mestre na vida do discípulo, além de celebrar os valores da sobriedade, 

da humildade e da generosidade. 

Para progredir no aperfeiçoamento espiritual e permanecer longe das tentações da vida 

mundana, parece necessário entregar-se a um guia, que aos olhos dos discípulos é “aquele que 

alcançou Deus e voltou para apontar o caminho a ser trilhado” (entrevista com M. S., Bolonha, 

Itália, 09/06/2009).  Sendo conhecedor dos textos islâmicos e possuidor de baraka, o marabout 

desempenha um duplo papel: ele é professor, na medida em que oferece ao discípulo uma 

educação corânica canônica, e um guia espiritual, já que transmite ao adepto uma sabedoria 

profunda e mística, que em wolof chama-se kham-kham. 

Já a partir do começo do século XX, essa formação era ministrada aos jovens taalibes 

nas daaras, comunidades de trabalho agrícola e de instrução corânica, que surgiram como 

adaptação às exigências econômicas do governo colonial, que impôs no Senegal a monocultura 

do amendoim para a exportação. A vida nestes centros de produção e formação era austera e 

baseava-se num método de socialização que exaltava a disciplina, a oração, o trabalho e a 

submissão ao cheikh. Aqui, os jovens discípulos não casados (takder) aprendiam o desapego 

dos bens materiais, sendo obrigados a compartilhar o fruto de seu trabalho e proibidos de possuir 

qualquer coisa. A humildade e a relação de reciprocidade e colaboração entre os novatos – seja 

qual fosse o estrato social de que proviessem – são os valores morais que a daara visa 

disseminar. Cabe notar que esse duro período de formação, centrado no esforço físico e na 

aquisição de valores comunitários, respondia também à aspiração de “se fazer homem” 

conforme demandava a tradição wolof (DIOP, 1981). A daara tornou-se, portanto, o lugar 

privilegiado para a iniciação dos jovens murids. Até hoje, a permanência mais ou menos 

prolongada nessas instituições é uma experiência que é motivo de orgulho para quem a vivencia 

e que possui valor análogo a um ritual de passagem para a vida adulta. 

A exortação ao trabalho incansável faz parte de uma particular ideologia que representa 

a grande originalidade da Muridiyya. Inspirada no célebre hadith “trabalha para esse mundo 

como se fosse viver para sempre e trabalha para o Além como se fosse morrer amanhã”, a ética 

murid desenvolveu uma teoria do trabalho que abrange a esfera individual, espiritual e coletiva, 

interligando-as. Aqui reside a motivação mística do sucesso econômico da confraria. 

A ideologia do trabalho murid ativa lógicas bem distintas da concepção ocidental do 

termo, ultrapassando a visão estreitamente materialista. Na visão murid, quando se fala de 

trabalho (ligghey), são tomadas em consideração três dimensões: a do trabalho individual para 

si próprio, a do trabalho espiritual para Deus e aquela do trabalho como serviço (khidma) 

prestado à comunidade (SOW, 1998). Estes três níveis não podem ser separados. 
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O trabalho individual, fonte de renda, é indispensável para poder-se ter a autonomia 

financeira que é a base da liberdade, numa visão que nos lembra a teoria de Sen (2000) e 

Nussbaum (2011), onde o dinheiro é a base material para o desenvolvimento das capabilities 

(ou leque de opções), dentre as quais o sujeito pode concretamente escolher. Em uma entrevista 

que gravei em 2009 em Bolonha (Itália), um informante propôs um exemplo bastante 

significativo para explicar a consciência murid da independência econômica como pré-requisito 

para a autonomia espiritual e religiosa: “se você depende de alguém para comer, esse alguém 

pode te dizer ‘é assim que eu quero que você reze’ e você o fará”. É interessante notar que essa 

teoria parece ser válida não só para o indivíduo, mas também para a comunidade como um todo. 

De fato, o sucesso econômico alcançado permite à Muridiyya manter suas especificidades, sem 

se submeter às pressões dos grupos fundamentalistas e de países como a Arábia Saudita, que 

pretendem “purificar” a fé islâmica na África Ocidental, apoiando financeiramente a corrente 

vaabita, pretensamente ortodoxa, e acusando de heterodoxia as confrarias locais 

(MENEGATTI, 2014). 

Mas a autonomia financeira não é uma finalidade em si, mas sim uma condição para 

poder trabalhar livremente para Deus. Esta outra dimensão, a do trabalho espiritual, concretiza-

se nas preces, no estudo dos textos sagrados (Corão, Suna e khassidas) e na transmissão dos 

conhecimentos islâmicos para quem se demonstrar interessado. A universalidade da mensagem 

de Ahmadou Bamba, aberta a todos, independentemente da classe social, nacionalidade ou 

pertença étnica deve estimular cada discípulo a contribuir para a difusão mundial da Muridiyya. 

No quadro desse projeto, é atribuído ao fundador da confraria o seguinte dito: “Além dos mares 

e dos continentes, levarei a mensagem a todos os filhos de Adão” (SCHMIDT DI FRIEDBERG, 

1994). Trabalho individual remunerado e estudo da doutrina religiosa complementam-se. Se, 

por um lado, ganhar a própria vida serve para poder avançar livremente no caminho que leva a 

Deus, por outro lado, a moral murid deve regular qualquer atividade geradora de lucro e o uso 

que se faz dos ganhos obtidos. Só assim é possível alcançar a felicidade nessa vida e na outra17. 

Nesse quadro, a filosofia murid põe a ênfase sobre a dimensão comunitária. O que é 

sacralizado não é tanto o trabalho para seu próprio interesse pessoal, mas sim, o trabalho 

direcionado ao bem da comunidade familiar e espiritual, porque, como disse o profeta Maomé 

“trabalhar para seus caros equivale à prece e à adoração a Deus” (MONTEIL, 1966). Só 

                                                
17 A ideia das duas felicidades é recorrente nas práticas religiosas murids. Não é por acaso que os nomes de muitas 
associações murids implantadas fora do Senegal façam referência a essa concepção. O nome da dahira de Caxias 

do Sul, Norou Darayini (“a luz das duas casas”), também retoma essa ideia. 
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trabalhando é possível ajudar o próximo, através do zakat – a esmola obrigatória para os pobres 

que figura entre os cinco pilares da fé islâmica – e através da hadiya, a doação voluntária para 

a confraria destinada à redistribuição entre os adeptos mais necessitados ou à realização de 

eventos e projetos comunitários em Touba. A coleta da hadiya, através do marabout, gera uma 

espécie de seguro social coletivo que visa redistribuir as riquezas entre os congregados. Cada 

um contribui nos limites de suas possibilidades. Com efeito, a lei islâmica coíbe a acumulação 

de riquezas quando uma parte não é devolvida aos necessitados que, de direito, podem usufruir 

delas. 

A mesma recusa à acumulação está presente no sistema de valores wolof, onde a 

generosidade regula as dinâmicas da honra e surge como a caraterística principal do homem 

honesto. Os nobres wolof dos reinos pré-coloniais competiam entre si na distribuição de 

riquezas, sobretudo em ocasiões de cerimônias públicas, com o objetivo de suscitar a admiração 

geral e aumentar o próprio prestígio (DIOP, 1981). Essa prática é comum a outras culturas e, 

até os dias de hoje, com atores sociais diferentes e em contextos modificados, dinâmicas de 

concorrência similares são detectadas no seio da confraria murid: os ricos murids (tanto 

discípulos, como mestres) competem na oferta de conspícuas doações para demonstrar 

generosidade e comprometimento, aumentando, dessa forma, o próprio prestígio dentro da 

confraria. 

Mas não são só as contribuições em dinheiro que permitem a reprodução e o crescimento 

da Muridiyya. Efetivamente, é no terceiro nível da filosofia do trabalho murid, o nível do 

trabalho prático comunitário, que repousa o segredo da força e da unidade murid. Todos os 

murids, em particular aqueles que não têm condições de contribuir financeiramente, devem 

colaborar com o sustento da comunidade através do khidma. Esse conceito refere-se ao serviço 

prático ofertado à confraria, que pode concretizar-se de formas diferentes: horas de trabalho não 

retribuído nos campos dos marabouts (cujo rendimento será redistribuído ou destinado à 

realização de obras coletivas), participação nos preparativos das festividades religiosas ou, 

simplesmente, disponibilidade em ajudar os congregados no que for preciso. A centralidade 

conferida a estas formas práticas de colaboração favorece o envolvimento e engajamento ativo 

de todos os membros, mesmo os mais pobres, e leva à formação de uma ampla rede de apoio 

que, no contexto diaspórico, revela-se um elemento fundamental para a realização dos projetos 

migratórios individuais. Dentro dessa lógica, cada murid é orgulhoso de poder demonstrar sua 

completa disponibilidade e altruísmo para ter reconhecido seu pertencimento à comunidade e 

para satisfazer a Deus e a seu mestre. O murid preguiçoso, que não colabora minimamente com 

o desenvolvimento da confraria ou que se demonstra insensível aos problemas dos outros 
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congregados, será criticado ou marginalizado e, muito provavelmente, advertido pelo seu mestre 

espiritual. Em suma, o trabalho, nas suas múltiplas acepções, constitui uma forma de 

participação comunitária que caracteriza o sistema logístico murid e que possibilitou a 

progressiva e rápida acumulação de cada vez mais capital social e econômico. 

A complexa ética do trabalho murid não se explica só pelas justificações ideológicas e 

doutrinais. Sua elaboração foi encorajada por circunstâncias históricas e econômicas bem 

determinadas: em plena época colonial, quando os franceses impunham aos camponeses 

senegaleses a monocultura do amendoim, destinado ao comercio internacional. Numa 

conjuntura histórica delicada, na qual qualquer oposição aos invasores era reprimida com 

violência, e na qual, pela primeira vez, os senegaleses viram-se obrigados a conseguir dinheiro 

para pagar os tributos exigidos pela metrópole, a solução idealizada pelas hierarquias murids 

foi a de canalizar a força produtiva representada pelos novos adeptos na produção de amendoim. 

Foi assim que a Muridiyya criou as bases econômicas para seu desenvolvimento e, para 

a felicidade dos franceses, incrementou consideravelmente os níveis produtivos da colônia 

durante toda a primeira metade do século XX. Esse fato engendrou uma mudança de atitude em 

relação à confraria, cujo fundador tinha sido perseguido pela administração colonial até então e 

que, a partir daí, passou a ser considerado como um aliado, diante do potencial econômico que 

encarnava (ROBINSON, 2000). Em contrapartida, a hierarquia murid obteve a concessão de 

um certo grau de autonomia em relação a sua organização interna e à gestão de sua cidade 

sagrada. 

A negociação de poder instaurada na época colonial continuou com o Estado 

independente e até hoje a Muridiyya age alternativamente como colaboradora do governo ou 

como grupo de pressão, dependendo das questões em pauta. Hoje, Touba é considerada um 

Estado dentro do Estado, um pouco como o Vaticano na Itália, e os índices de crescimento 

urbano alcançaram altos níveis nos últimos anos, tanto que, de pequeno vilarejo rural, hoje, ela 

é a segunda cidade mais populosa do Senegal, com mais de 825.701 habitantes18 (sendo que 

esse número aumenta sensivelmente nos períodos das festividades religiosas). 

A posição de “parceiro econômico” alcançada pela Muridiyya no contexto colonial lhe 

permitiu manter sua própria autonomia ideológica, numa estratégia de participação econômica, 

mas de não assimilação cultural (DIOUF, 2000). Diferentemente de quanto acontecia nos quatre 

communes (Dakar, Rufisque, Saint Louis e Gorée) onde os senegaleses tinham nacionalidade 

                                                
18 Dados de 2016, publicados pela Agence Nationale de la Statistique e de la Demographie (ANSD), do Ministério 
da Economia, das Finanças e do Planejamente do Senegal.  Fonte: 

http://www.ansd.sn/ressources/publications/Rapport_population_2016%20Vf27.pdf  

http://www.ansd.sn/ressources/publications/Rapport_population_2016%20Vf27.pdf
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francesa e frequentavam escolas francesas para poder ser considerados “évolués” (evoluídos), 

nas regiões do interior do Baol e do Cayor, os murids eram instruídos nas daaras onde o sistema 

de valor tradicional wolof-muird era transmitido e preservado, mesmo se readaptado a um novo 

contexto socioeconômico. Conservar os valores principais da tradição local, na medida em que 

não se chocassem com os princípios islâmicos, e reinterpretá-los criativamente em função das 

mudanças históricas, demonstrou-se a chave do sucesso da Muridiyya. 

A conceitualização poliédrica do trabalho junto à ideologia da submissão ao cheikh 

(declarada no ritual do jëbbëlou), deram forma ao sistema que até hoje caracteriza a organização 

transnacional da confraria. 

É importante perceber que a submissão do discípulo ao seu mestre não é coercitiva e não 

se traduz na imposição de um poder absoluto. Ela é, na verdade, uma relação dinâmica que 

precisa ser cultivada por ambas as partes (SCHMIDT DI FRIEDBERG, 2007). A relação 

marabout-taalibe implica uma troca recíproca, que constitui o fulcro do sistema social murid. O 

mestre não se dedica simplesmente a garantir um lugar no paraíso para seus discípulos, ele tem 

também uma série de obrigações bem mais tangíveis em relação a eles. Concretamente, ele tem 

que assistir e proteger seus discípulos em cada circunstância, e não só com conselhos. Se for 

preciso, ele deve alimentá-los, abrigá-los, ajudá-los a encontrar um trabalho, uma esposa, uma 

casa. Quer dizer, em troca do khidma (serviço) e da hadiya (doação), o discípulo recebe uma 

garantia efetiva de ajuda nas dificuldades concretas do dia a dia. 

O politólogo Christian Coulon, um dos maiores estudiosos da Muridiyya, afirmou que 

“no Senegal se é taalibe de um marabout antes de ser cidadão de um Estado” (COULON, 1981). 

Isto porque a figura do marabout encarrega-se de uma série de responsabilidades sociais, 

econômicas e políticas que, teoricamente, seriam do Estado. Evidentemente, o Estado senegalês, 

até hoje, não se demonstrou capaz de cumprir suas responsabilidades: realidade essa que 

contribuiu em larga medida para aumentar a legitimidade popular da Muridiyya. 

O fiel, de fato, não se sente oprimido pelo sistema murid, pelo contrário, é graças à 

eficiência de tal sistema que ele sabe-se protegido por uma espécie de “seguro social coletivo” 

com o qual ele mesmo está contribuindo, proporcionalmente a suas possibilidades. Através da 

colheita da hadiya, cria-se um fundo de assistencialismo comum, que pode ser acessado pelos 

congregados que se encontram em maior dificuldade. É por isso que a relação pessoal direta é 

fundamental, ela permite a apreensão por parte do marabout das reais condições de vida de cada 

discípulo. E esse último sabe sempre a quem endereçar-se nos casos extremos de crise. 

Pelo que vimos expondo até agora, é fácil entender que o marabout é muito mais que 

um simples guia espiritual. Ele é também um psicólogo, um médico e um assistente social, um 
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representante político que acompanhará seu discípulo ao longo de toda a vida. O fato mais 

interessante é que este sistema de assistência murid segue os fiéis até fora das fronteiras 

nacionais e continua mantendo sua eficácia adaptando-se ao contexto transnacional da diáspora. 

Desde o pacto colonial do amendoim, a Muridiyya encontra-se inserida no regime de 

valor monetário capitalista (APPADURAI, 2008), em cujos jogos ela soube se encaixar com 

sucesso sem perder seus traços identitários característicos: o espírito comunitário, a 

solidariedade, a disciplina, o misticismo e o forte vínculo entre mestre e discípulos. 

É verdade que a maioria dos taalibes de hoje realiza sua religiosa dedicação ao trabalho 

dentro de processos produtivos capitalistas, mas também é verdade que a utilização dos ganhos 

obtidos com este trabalho segue lógicas diferentes, tipicamente murids. Por isso, não concordo 

com algumas interpretações que veem na colheita de hadiya uma simples exploração do trabalho 

dos discípulos por parte dos marabouts. Tais interpretações parecem pecar por superficialidade 

e paternalismo. Mais realística parece-me a interpretação de Massó Guijarro (2012) que, 

apontando para os riscos de leituras ético-ocidentais do fenômeno murid, apresenta a figura do 

marabout como instância de emancipação frente ao materialismo exasperado e ao 

individualismo que estão incluídos no pacote “capitalismo para todos” promovido pelo FMI e 

pelo Banco Mundial em seus “planos de desenvolvimentos” impostos à África. 

A história da formação e evolução da Muridiyya configura-se como um processo 

original de síntese entre tradição wolof, Islã e produtivismo moderno, fornecendo um exemplo 

interessante das complexas dinâmicas de produção cutural nas quais os fluxos hegemônicos 

podem encontrar concreta resistência nas estratégias criativas de reinvenção cultural elaboradas 

por povos que, de formas distintas, filtram os fluxos globais para própria vantagem. 

 

2.2 Fluxos transnacionais, remessas e construção do pertencimento  

Na década de 1970, a queda do preço do amendoim no mercado internacional, as secas 

prolongadas e a progressiva desertificação do solo, causada em parte pela própria monocultura, 

forçou boa parte da população rural a se mudar em direção às cidades. Esse processo de 

urbanização atingiu de maneira mais aguda a população murid. Muitos murids transferiram-se 

para a capital, Dakar, onde foi sobretudo no campo do comércio que investiram sua religiosa 

dedicação ao trabalho. E o sucesso não tardou a chegar. Prova disso é o fato de que Sandaga, 

principal centro comercial da capital senegalesa começou a crescer consideravelmente com a 

chegada dos murids na cidade e hoje as lojas desse bairro são praticamente todas em mãos de 

murids (DIOUF, 2000). 
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Em 1986, o estado senegalês começou a mudar sua política econômica: o abandono do 

protecionismo e a abertura às leis do mercado impulsionou o setor dos serviços e as atividades 

de import-export, ramos nos quais os murids assumiram quase o monopólio. Mas o 

prolongamento da crise econômica e o desemprego em alta obrigou muitos senegaleses murids 

a migrar para o exterior em busca de novas oportunidades. A dispersão dos fiéis poderia 

prejudicar a unidade da confraria, mas o que aconteceu foi o contrário. 

O sistema sociorreligioso murid adaptou-se criativamente às mudanças do contexto 

econômico e foi criada uma rede de dahiras urbanas (associações religiosas murids) que veio a 

auxiliar as daaras na transmissão dos valores e na reprodução das práticas murids. As dahiras, 

tanto nas cidades senegalesas como no estrangeiro, são associações religiosas que funcionam 

como lugares de encontro para a oração, leitura dos textos sagrados, rodas de conversas sobre a 

vida de Ahmadou Bamba, celebração de rituais e festividades, colheita de ofertas (hadiya), etc. 

Estas estruturas favorecem concretamente a solidariedade e a ajuda recíproca entre os 

congregados. Aqui, o migrante recém chagado é acolhido e encontra sustento moral, além de 

apoio material para a busca de moradia e emprego. Geralmente, as dahiras surgem por iniciativa 

espontânea dos migrantes, mas, uma vez estruturadas, seguem as diretrizes de um ou alguns 

cheikhs, que, por sua vez, se encontram subordinados a um califa geral, autoridade máxima da 

confraria (BAVA, 2004). Os mestres religiosos raramente se mudaram para a cidade, na maioria 

das vezes ficaram em suas aldeias de origem ou se transferiram para Touba. 

Touba foi fundada por Ahmadou Bamba em 1887 e hoje representa o símbolo da unidade 

da confraria, onde se encontra a sede do califa geral, o túmulo do santo fundador e a maior 

mesquita da África subsaariana. Portanto, as dahiras configuram-se como os canais de 

comunicação entre os chefes murids e a massa urbana (ou expatriada) de fiéis, com o objetivo 

de congregar os adeptos e preservar a fundamental relação entre mestre e discípulo. Na diáspora, 

este laço é mantido também graças às TICs, que permitem a realização de conversas privadas 

entre cada discípulo e seu mestre, além de uma comunicação coletiva através de páginas web, 

fóruns e perfis de redes sociais dedicadas a líderes espirituais específicos. Além disso, hoje, 

alguns marabouts viajam pelo mundo todo, de dahira em dahira, visitando seus taalibes e 

fortalecendo, dessa forma, a rede que os une. 

Os mestres se deslocam para reafirmar os valores murids de solidariedade e ajuda mútua, 

orientar os jovens a respeitar as normas do país de acolhida e, muitas vezes, instaurar diálogos 

com as autoridades locais, atuando como intermediários e porta-vozes das necessidades dos 

migrantes. Massó Guijarro (2012) definiu-os como “embaixadores emocionais”, apontando 

para seu papel de revivificadores dos laços com a terra de origem, com os familiares e com 
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Touba. Os marabouts continuam cumprindo seus compromissos tradicionais de redistribuição 

e de assistência social, além de uma crucial função de coesão socioidentitária, que nas 

circunstâncias difíceis da migração revela-se ainda mais importante. Enfim, os marabouts 

itinerantes e as dahiras coagem para recriar no estrangeiro um microcosmo onde o ethos e a 

visão de mundo murids são reafirmados para continuar a orientar a ação e a existência dos 

taalibes. 

Em busca de novas oportunidades de trabalho e motivados por uma filosofia religiosa 

que valoriza a viagem como percurso de crescimento espiritual (BAVA e GUEYE, 2001), 

muitos murids emigram em direção aos centros nevrálgicos do sistema econômico mundial: 

Nova York, Paris, Bruxelas, Milão, Roma, Berlim, Londres, Tóquio, etc. (ROSS, 2000). Alguns 

encontram emprego nas indústrias como operários, ou em pequenas empresas nas funções mais 

variadas. Outros poucos oferecem cursos de percussão e danças africanas. Porém, a maioria se 

dedica ao comércio, trabalhando como vendedores ambulantes ou abrindo pequenas lojas de 

produtos africanos. As mulheres, em número reduzido em comparação aos homens, abrem 

frequentemente salões de beleza ou restaurantes de comida típica senegalesa. Os comerciantes 

mais bem-sucedidos atuam dentro de complexos circuitos internacionais de compras e vendas. 

Por exemplo, alguns compram artigos eletrônicos em Hong Kong, Jidá ou Nova York para 

revendê-los na feira de Sandaga e, passando pelo Marrocos compram artigos de couro a serem 

vendidos na Europa; os vendedores ambulantes na Europa são providos de bijuterias, bolsas e 

relógios (imitações de marcas famosas) comprados nos bairros chineses de Nova York, 

enquanto produtos africanos (alimentares, cosméticos e artigos religiosos) são revendidos no 

mundo todo para os adeptos expatriados (ROSS, 2000).  Hoje, Buenos Aires, São Paulo, Rio de 

Janeiro e algumas cidades da serra gaúcha são lugares cuja relevância está crescendo dentro 

desta rede global de comércio murid. 

Boa parte dos ganhos acumulados através destas atividades econômicas no exterior é 

encaminhada para os familiares que ficaram no Senegal e para Touba, como hadiya. 

Para refletir sobre o significado cultural das remessas encontramos uma fonte 

inspiradora nos trabalhos que Juliana Dias (2010) e Andréa Lobo (2010) desenvolveram no 

contexto da emigração transnacional cabo-verdiana. As duas pesquisadoras demostram como o 

deslocamento dos sujeitos não prejudica a construção identitária do pertencimento nem a 

reprodução das relações sociais, devido a uma forma de vivenciar a distância e os laços 

familiares que seria própria de um ethos comum africano (embora acredito que não seja 

exclusivo dos africanos). Mais do que o compartilhamento de um mesmo espaço, o sentimento 

de “estar junto” (nio far, em wolof) derivaria da partilha dos bens e do cumprimento de 
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obrigações materiais segundo as regras de parentesco locais (LOBO, 2010, p.41). Em 

sociedades onde a mobilidade é valorizada e a emigração é uma escolha mais coletiva do que 

individual os telefonemas frequentes, a participação nas tomadas de decisão e, sobretudo, o 

envio regular de dinheiro determinam a qualidade das relações à distância, sem que a separação 

física represente um obstáculo maior. Não sabemos se este entendimento pode, de fato, ser 

estendido à qualquer comunidade africana, mas parece encontrar comprovação no âmbito das 

relações entre os senegaleses expatriados e seus familiares. No Senegal diz-se que cada família 

tem pelo menos um membro fora do país e são recorrentes situações em que as esposas ficam 

no país de origem com os filhos enquanto os maridos moram e trabalham no estrangeiro, muitas 

vezes sem saber se e quando poderão voltar. Nesse cenário, é licito perguntar-se se a inserção 

dos sujeitos em fluxos transnacionais não abalaria as lógicas tradicionais de organização 

familiar e social. Segundo Lobo “o fluxo de migrantes, bem como o consequente fluxo de 

valores, bens e dinheiro, opera no sentido de manter práticas e valores tradicionais, e não de 

promover rupturas” (LOBO, 2010, p.39). 

Para entender estas dinâmicas precisamos nos desvencilhar de algumas ideologias 

tipicamente ocidentais que nos levam a opor categoricamente afetos e dinheiro e a enxergar 

nesse último um instrumento de cálculo culturalmente vazio.  Em vez disso, Juliana Dias nos 

lembra que “como qualquer elemento de uma cultura, o dinheiro é definido, classificado e 

utilizado de inúmeras maneiras, próprias a cada domínio cultural” (DIAS, 2010, p.58). Por isso, 

as remessas assumem diferentes significados quando inseridas em sistemas simbólicos 

diferentes. A autora demonstra como esse fato vem sendo astutamente explorado nas estratégias 

de “marketing étnico” desenvolvidas pela Western Union, empresa que oferece serviços de 

transferência de dinheiro em escala global. Contudo, como demonstra o caso do Kara 

International Exchange citado por Tall (TALL, 2010, p.40), alguns migrantes souberam 

elaborar táticas intersticiais par enviar remessas fugindo dos circuitos bancários e sem cair nos 

jogos das grandes empreses multinacionais. 

Se cada cultura pode articular de maneiras diferentes a relação entre dinheiro e afetos, 

podemos supor que o mesmo aconteça na relação entre dinheiro e religiosidade. E se uma certa 

moralidade ocidental tende a separar espiritualidade e dinheiro, notamos que na Muridiyya os 

dois termos se cruzam sem maiores embaraços, gerando formas específicas de vivenciar a 

religião. 

Além de assegurar o sustento material da família e preservar os laços afetivos, as 

remessas têm o objetivo mais amplo de manter o vínculo com a terra natal, contribuindo na 



47 
 

 

prática ao desenvolvimento da própria aldeia, e do país em geral19. Isso, além de conferir 

prestígio pessoal, ajuda a desenvolver um sentimento de pertencimento à comunidade e à nação. 

No plano da religiosidade, a hadiya, entendida como “remessa religiosa”, parece cumprir 

a mesma função, suscitando no adepto migrante um senso de pertencimento à confraria e de 

proximidade com Touba. Essa contribuição ao desenvolvimento da cidade sagrada carrega um 

valor espiritual adjunto, já que figura entre as boas ações necessária para alcançar a felicidade 

nesse mundo e no outro. Assim, o dinheiro da hadiya assume para os murids um significado 

sacralizado enquanto meio de aproximação ao paraíso. 

Não é um caso que o significado da palavra “touba” remeta à “arvore do paraíso”, ou 

“arvore da luz”, que na metáfora sufi de Ahmadou Bamba teria suas raízes ancoradas no céu e 

seus galhos espalhando luz em direção da Terra (ROSS, 2000, p. 2932). Na visão murid, a luz 

alcançaria progressivamente todos os homens e as mulheres do mundo graças à difusão global 

e pacífica da mensagem de Ahmadou Bamba e à consequente conversão de cada vez mais 

pessoas à Muridiyya. A idealização de Touba como a terra prometida parece adquirir ainda mais 

força para os murids da diáspora, tanto é que muitos deles investem na construção de uma casa 

em Touba, para onde pretendem voltar a morar uma vez repatriados (GUEYE, 2008). Porém, 

nos útilmos anos o preço dos terrenos aumentou muito, devido justamente à valorização 

estimulada pelos investimentos dos murids que migraram para o exterior20. 

Lá cresce demais. Todo murid quer ter uma casa lá, mesmo se não morar lá. Eu 

quero ter uma casa lá. Das cidades pequeninas todos estão se mudando pra ir lá 

também. Mas tá caro demais agora. (Entrevista com Billy, gravada em Caxias do 

Sul, 31/10/2006) 

 

Outro mecanismo de construção do pertencimento passa através do consumo. Nessa 

perspectiva de análise, assumem uma relevância significativa os objetos religiosos murids que 

figuram entre os produtos dos contrafluxos comerciais que, saindo do Senegal, alcançam as 

maiores cidades do mundo. Textos religiosos impressos no Senegal em versões pret-a-porter 

são muito requeridos pelos expatriados. Estes livrinhos em formato de cordel levam, às vezes, 

                                                
19 Segundo Tall (2010), muitas aldeias no interior do Senegal são inteiramente mantidas pelo dinheiro enviados 
pelos jovens emigrados, assim como, segundo Gueye, a mesma cidade de Touba vive e funciona graças às remessas 

dos migrantes internacionais (GUEYE, 2003, p.4). Segundo um estudo publicado pela Agence Nationale de la 

Statistique e de la Demographie (ANSD), do Ministério da Economia, das Finanças e do Planejamente do Senegal, 

a quantitade de dinheiro que entrou no país pelas remessas em 2008 foi de 552,9 bilhões de Fcfa, o que corresponde 

a quse 3 bilhões de reais. http://anads.ansd.sn/index.php/citations/81  

Já em 2014 o montante das transferências de dinheiro para o Senegal correspondeu a 876 bilhões de Fcfa, isso é, 

4,6 bilhões de reais. http://www.seneweb.com/news/Economie/les-transferts-d-argent-vers-le-senegal-

_n_150097.html  
20 Gueye (2003) refere que as casas dos migrantes se reconhecem por serem as únicas de dois (ou mais) andares, 
o que virou um símbolo de status que confere prestígio.  

http://anads.ansd.sn/index.php/citations/81
http://www.seneweb.com/news/Economie/les-transferts-d-argent-vers-le-senegal-_n_150097.html
http://www.seneweb.com/news/Economie/les-transferts-d-argent-vers-le-senegal-_n_150097.html
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a tradução em francês para facilitar sua difusão entre os interessados não senegaleses e 

possibilitar, dessa forma, a missão de proselitismo. Roupas tradicionais, cujas cores, às vezes, 

indicam a filiação a específicos mestres são muito valorizadas. Chapéus tradicionais, tapetes 

para a reza, rosários (kruss), incensos, café-touba, VHS e DVD com a gravação de eventos que 

aconteceram em Touba também são muito requisitados. Pôsteres e imagens de Ahmadou Bamba 

e da mesquita de Touba encontram-se nas casas e lugares de trabalho de qualquer murid. Colares 

em couro com a imagem do fundador da confraria ou de outros líderes espirituais mais 

renomados (Mame Cheikh Ibra Fall, Serin Fallou, Serin Saliou, etc.) são pendurados ao pescoço 

como talismãs de proteção e como marcas de reconhecimento. Camisetas, braceletes, chaveiros 

e outros gadgets com estas imagens impressas cumprem as mesmas funções. 

 

 

Figura 4: Em uma pochete escondida debaixo da camisa Oumar traz sempre consigo a imagem de Ahmadou 
Bamba e de Mame Cheikh Ibra Fall, além de várias khassidas em formato de cordel. Ao cordão de couro preto que 
leva ao pescoço está pendurado um cilindro em alumínio com decorações pretas. Oumar disse que no interior do 
cilindro está o Alcorão inteiro escrito em caráteres muito pequenos e que isso protegia-o no dia a dia. 

 

A centralidade das imagens dos líderes religiosos na tradição iconográfica murid 

responde às lógicas daquilo que Bondaz (2012) chamou de economia visual do carisma. Os 

mestres religiosos detêm baraka, uma força mística, ou graça divina, que é adquirida por 

hereditariedade ou por dedicação à religião. A baraka é transmitida dos mestres para os 
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discípulos através do contato físico, das preces, de objetos bentos ou, em menor medida, através 

do contato visual por meio de uma imagem. É por isso que a única imagem existente de 

Ahmadou Bamba ocupa abundantemente o espaço público senegalês, encontrando-se 

representada nos muros, nos ônibus, nos outdoors das lojas, etc. A inserção da iconografia 

tradicional murid em fluxos transnacionais onde circulam ao mesmo tempo mercadorias, 

símbolos religiosos, valores morais e forças místicas é um aspecto crucial das dinâmicas de 

difusão global da Muridiyya. 

O consumo destes objetos contribui para os processos de afirmação identitária dos 

murids expatriados, facilitando assim a reconstrução da comunidade religiosa em terra 

estrangeira. Desse modo, afigura-se útil pensar as práticas de consumo como um sistema de 

comunicação, onde a escolha de determinados itens e o uso específico que se faz deles trazem 

informações relativas aos sujeitos agentes que, através de suas atitudes de consumo, marcam 

distinções ou semelhanças entre si e os outros (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2006). É para 

explicar esse processo que Mary Douglas afirma que os bens “podem ser usados como cercas 

ou como pontes” (op.cit., p.36), no sentido de que sua posse e seu uso significativo engendram 

um efeito de exclusão ou inclusão, que leva os consumidores a se sentirem parte de 

determinados grupos e não de outros. 

Os murids, com sua forte identidade religiosa e seu específico sistema de valores, 

utilizam as possibilidades oferecidas pelo sistema econômico mundial para realizar seu próprio 

projeto, que é ao mesmo tempo religioso, cultural e econômico: contribuir coletivamente ao 

crescimento de Touba e à difusão global dos valores murids, para demonstrar o sucesso de uma 

modernidade religiosa especificamente negro-africana. 

A história da evolução da confraria demonstra como determinadas adaptações, no plano 

da economia, ao sistema de produção e ao mercado capitalista ocidental, não levam 

necessariamente a mudanças do mesmo cunho no plano da cultura. Em outras palavras, a 

Muridiyya se apropria de alguns elementos do sistema capitalista mundial, mas o faz dentro de 

um modelo de ação e percepção autenticamente murids.  
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3 ORGANIZAÇÃO SOCIAL, RELIGIOSA E POLÍTICA DOS 

SENEGALESES EM CAXIAS DO SUL (RS): experiências etnográficas 

 

3.1 O Grand Magal de Touba 2014 em Caxias do Sul (RS)  

A figura de Ahmadou Bamba e a cidade sagrada de Touba são as referências simbólicas 

centrais na prática religiosa murid. Essa centralidade atinge seu ápice expressivo durante a 

celebração do Grand Magal de Touba (magal, em wolof, significa celebração), a festa principal 

do calendário ritualístico murid. Nessa ocasião, os murids no mundo todo se reúnem, 

fisicamente e virtualmente, para rezar, fazer o dikhr (repetição dos nomes de Allah), ler as obras 

do mestre fundador, relembrar seus valores, recolher contribuições para a manutenção da 

comunidade e reafirmar, dessa forma, seu pertencimento ao grupo. O Magal acontece uma vez 

por ano, no dia 18 do mês Safar do calendário lunar muçulmano, quando se celebra o aniversário 

da partida de Ahmadou Bamba para o exílio. Assim, comemora-se o começo da viagem em que 

o mestre teria realizado inúmeros milagres em um processo de gradual iluminação mística e 

aproximação com Deus. 

 Nesse dia, Touba torna-se a meta de milhões de fiéis que chegam de toda parte do Senegal 

e do estrangeiro. Para o muçulmano murid, essa viagem substitui a peregrinação à Meca que 

seria uma obrigação para qualquer muçulmano. O fundador tinha indicado essa peregrinação 

como simples pólo de congregação dos fiéis, mas, após a sua morte em 1927, essa manifestação 

passou a ter a função de glorificação da vida de Cheikh Ahmadou Bamba. 

Muitas pessoas estão pensando que é para celebrar a volta do exílio de Ahmadou 

Bamba, mas não! É quando ele foi deportado! Quem é que celebra quando te dizem 

que vai ser deportado, ou que vai pra prisão, que tá sofrendo? Só ele que tem essa 

dimensão de fazer isso, né? (...) 

O Magal então é esse dia do ano. E quando ele voltou disse: “esse dia que eu fui 

deportado todas as pessoas que acreditam em mim e acha que Deus está me dando 

uma coisa muito importante, muito grande, eu espero, eu gosto que comemorem”. 

Mas pra mim e pra nós é a festa mais importante de todo mundo, mais do que o tabaski 

(fête do muton) e do korité (fitr, depois do ramadam). Pra nós o Magal é mais 

importante. (Enrevista com Tierno gravada em Caxias do Sul, 30/11/2016) 

 

O Magal não é só uma celebração popular e espiritual, mas também uma ocasião para pôr 

em prática os ensinamentos de Ahmadou Bamba através da devoção, do trabalho e da 

solidariedade e, dessa forma, aproximar-se de Deus. Em Touba, os condiscípulos se reúnem e 

visitam seus mestres, o califa geral e a tumba do fundador. Eles chegam do mundo todo, 

animados por um grande fervor religioso, para trabalhar juntos e oferecer seu khidma (serviço) 

à comunidade, acolhendo, servindo e cozinhando para os outros peregrinos. Nesse dia, as portas 

das casas dos moradores da cidade ficam abertas para receber gratuitamente os passantes. Nessa 
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festa que continua a noite toda e se prolonga durante quatro dias, o espírito do discípulo é 

regenerado e a unidade da confraria é confirmada. 

Fora do Senegal, quem não tem a possibilidade de viajar até Touba, junta-se para 

organizar nas dahiras um Magal paralelo, cuja realização é fruto do esforço conjunto, 

operacional e/ou financeiro, de todos os murids presentes num dado território. Nos meses 

anteriores ao Magal, os murids associados a qualquer dahira no mundo vão se preparando, seja 

espiritualmente (reza, estudo dos textos sagrados e purificação da alma), seja financeiramente, 

recolhendo fundos para o evento, boa parte dos quais são enviados para Touba. Essa 

contribuição para a realização do Grand Magal de Touba e, em geral, ao desenvolvimento da 

cidade através da hadiya não é obrigatória mas é percebida como um dever. Ao mesmo tempo 

é motivo de orgulho e satisfação pessoal, porque foi o próprio Ahmadou Bamba que pediu isso 

aos seus seguidores21. 

No dia 11 de dezembro de 2014, participei do Magal de Caxias do Sul (RS), cidade que 

hospeda a dahira Nourou Darayni22, uma das mais ativas do Brasil, tanto no plano religioso 

quanto no politicossocial. A festa teve lugar na sede da União das Associações de Bairro de 

Caxias do Sul, num espaço alugado com o dinheiro recolhido entre os murids que vivem ali. 

Durante todo o dia, a partir das 8 horas até as 22 horas, houve a alternância de sessões de reza, 

dhikhr (repetição cantada dos nomes de Allah), cantos coletivos e recitação de khassaid e do 

Alcorão, assim como conferências em wolof e em português sobre a vida de Ahmadou Bamba. 

Eu cheguei por volta das 9 horas, com meu filho Pedro Gil, que na época estava com um 

ano e dez meses. Fomos bem recebidos. Eu levava pendurado no pescoço um colar simples com 

a imagem de Ahmadou Bamba, que tinha comprado quatro anos antes em Touba. Isto suscitou 

a curiosidade de todos e muitos perguntaram-me quem havia me dado esse colar. Quando eu 

respondia que ele vinha de Touba e que eu tinha estado lá por ocasião do Grand Magal de 2010 

todos ficavam felizes, agradeciam a Deus (Mashallah!), e começavam a testar meu 

conhecimento da língua wolof. Como é seu nome? Quem é seu marabout? Onde você esteve 

no Senegal? Por quanto tempo? Onde você mora? Onde está seu marido? E assim por diante. 

As perguntas eram mais ou menos sempre as mesmas e eu já vinha preparada para esse tipo de 

conversa. No final da sequência de perguntas e respostas, eu dizia que queria fazer uma pesquisa 

acadêmica sobre a Muridiyya na diáspora e que queria conhecer mais sobre Serin Touba. Todos 

                                                
21 O projeto e as predições de como iria se desenvolver Touba encontram-se na khassaid Mathlaboul Fawzayni, 
que literalmente significa “As duas felicidades”, isto é, a na Terra e a no Céu. 
22 O significado de Nourou Darayni é “a luz das duas casas” e faz clara alusão às duas felicidades de Mathlaboul 
Fawzayini. 
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com quem falei acolheram muito bem a ideia da pesquisa. Uma vez comprovada minha boa 

vontade em querer conhecer mais sobre Serin Touba, me agradeciam, agradeciam a Deus 

(Mashallah!) e, antes de ir embora, alguns pediram para tirar uma foto comigo. 

Depois de um tempo, reparei que um jovem com dreadlocks no cabelo, vestido de 

uniforme camuflado com a escrita Serin Modou Kara23 e com vários colares em metal com a 

imagem de Serin Touba estava me observando meio desconfiado. Aproximou-se da gente e, 

pulando qualquer apresentação ou pergunta prévia, pediu-me seriamente, em wolof, para eu 

entregar o colar para ele. Eu senti uma leve tristeza, pensando que ia perder meu último colar 

(antigamente tinha muitos, mas fui doando e trocando todos eles com amigos murids na Itália 

e no Senegal), mas ao mesmo tempo pensei na possibilidade de que ele estivesse testando minha 

generosidade, como já me havia acontecido em outras ocasiões. E esse foi o caso. Perguntei: 

você o quer muito? Ele anuiu. E assim que tirei o colar e o ofereci para ele, sua expressão 

mudou. Sorriu-me e devolveu-me o colar dizendo: “Você é uma pessoa boa. Merece ficar com 

ele”. Agradeci, retornei o elogio, como auspicado pelo protocolo das formalidades (yaw mo 

geuna bakh: você é melhor do que eu) e coloquei meu colar de volta. Despedi-me, desejando 

paz e saúde (diamm ak kheweul), e fui procurar meus amigos Cheikh, Kamila e Adriana. 

Cheikh24 foi meu primeiro contato em Caxias do Sul. Nos conhecemos via Facebook, 

através da página da Associação dos Senegaleses de Caxias do Sul. Kamila e Adriana são 

caxienses. A primeira é a esposa de Cheikh e a segunda é uma amiga dele, chamada de mãe por 

muitos senegaleses da cidade devido a sua constante dedicação em ajudá-los em tudo o que 

precisam. 

Adriana estava ajudando na cozinha. Kamila passou mais tempo comigo, brincando com 

Pedro Gil de vez em quando, para eu poder conversar com as pessoas. Cheikh estava 

extremamente ocupado com a organização, resolvendo problemas ou cantando, mas mesmo 

assim apresentou-me alguns amigos seus, entre eles Khadim Dia, que era o jawrin da dahira 

naquela época. O jawrin é o representante de uma dahira. Ele é encarregado de manter unidos 

os discípulos na emigração, de cumprir o papel de mediador de conflitos, de coletar a hadiya e 

de comunicar o ndiguel (ordem ou pedido de um marabout para seus discípulos). Geralmente é 

quem tem uma formação religiosa mais consistente e que por isso, pode dirigir alguns rituais. 

                                                
23 Serin Modou Kara Mbacke é um famoso marabout de Dakar que atrai muitos seguidores, especialmente entre 
os jovens urbanos.  Suas atitudes exuberantes e sua excessiva exposição na mídia senegalesa suscitam polêmicas 

entre representantes de outras confrarias e também entre alguns intelectuais e mestres murids. 
24 Cheikh é um nome próprio muito comum no Senegal. Literalmente significa mestre. Sete dias após o 
nascimento, a criança recebe seu nome. Acredita-se que o significado do nome confere uma aura específica 

(rawan) à pessoa que o porta. 
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Por volta das 10h já havia começado uma sessão de recitação cantada das khassidas, e as 

pessoas começavam a afluir em número maior. 

Numa parede da sala principal foi organizada uma exposição de imagens relativas às 

etapas mais significativas da vida do iniciador da confraria e de seus sucessores (Figura 5). Os 

sapatos tinham que ser deixados fora ou logo na entrada da sala em sinal de respeito, como 

acontece nas mesquitas. No fundo da sala, uma reprodução em grande escala da única imagem 

que se pretende verdadeira de Serin Touba despertava a admiração de todos os participantes 

(Figura 6). Ao lado dela, em uma grande tela, eram projetados vídeos e imagens do Magal de 

anos passados e de outros eventos relacionados com Touba. 

 

 

Figura 5: Exposição de imagens relativas à vida de Ahmadou Bamba e de outros importantes marabouts de Touba. 
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Figura 6: No fundo da sala a imagem de Ahamdou Bamba e uma tela onde era projetada a imagem da grande 
mesquita de Touba. Trata-se dos dois símbolos predominantes na prática religiosa murid. 

 

Foram oferecidos gratuitamente água, refrigerante, um lanche a base de café-touba, 

frutas, bolo, pão com manteiga e um farto almoço com churrasco em perfeito estilo gaúcho 

(mas com molho à senegalesa!). O evento era aberto a todos e até os trabalhadores de uma obra 

do outro lado da rua aceitaram o convite, apesar de suas feições expressarem um pouco de 

hesitação ou estranhamento. Alguns passantes também acolheram o convite, sem entender bem 

do que se tratasse. Descobri que alguns dos senegaleses que estavam ali não eram murids, mas 

tijanis (membros da outra confraria mais numerosa do Senegal, a Tijaniyya). Mas a filiação a 

confrarias diferentes não parecia constituir um impedimento para rezar e celebrar juntos a vida 

de Serin Touba. Havia também alguns haitianos (cristãos) convidados por amigos senegaleses. 

E, dos brasileiros presentes, soube de uma mulher só que se coverteu oficialmente ao Islã murid 

por ocasião da visita de um marabout a Caxias do Sul alguns meses antes. 

Como acontece no Magal no Senegal, os senegaleses em Caxias do Sul orgulhavam-se 

de poder oferecer comida (abundante comida!), sempre atentos para que não faltasse nada a 

ninguém. É evidente que o entusiasmo em trabalhar para os outros, como forma de atuação dos 

preceitos murids, não se destina somente aos membros da confraria, mas a todas as pessoas, 

sem distinção de nacionalidade, religião ou filiação confrádica (com a condição de que a 

sacralidade do momento seja respeitada). 
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Ao chegar no local, cada pessoa tinha que assinar um caderno: isto possibilitou fazer a 

contagem dos participantes. No total, quase quinhentas pessoas participaram do evento e, 

considerando a dimensão restrita do espaço, a organização foi, sem dúvida, um sucesso. Vieram 

senegaleses também de outras cidades próximas a Caxias do Sul. O acontecimento tinha sido 

divulgado nos dias anteriores em alguns jornais locais (Pioneiro e Folha de Caxias) e no 

Facebook, e a afluência de “curiosos” ou simpatizantes brasileiros não foi insignificante. 

Um pequeno acidente aconteceu quando apareceram três representantes de uma escola de 

samba de Caxias do Sul: o “rei” do carnaval de 2014 com sua coroa e sua faixa no peito e duas 

meninas negras de minissaia prontas para rebolar. A aparição destes indivíduos provocou um 

momento de desordem no local porque, apesar de o evento ser aberto a todos os interessados, 

tratava-se de uma celebração religiosa, o que requeria um mínimo de respeito nas vestimentas 

e nas atitudes. Respeito que, aos olhos das murids, estava sendo quebrado por aquelas pernas 

nuas de salto alto e pela presunção do homem em se apresentar enquanto “rei”. Naquele 

momento e naquele lugar o único líder a ser louvado era Serin Touba e quem chegasse ali devia 

estar ciente de que esse era o único objetivo do Magal. Os bailarinos chegaram com as melhores 

intenções de homenagear a chegada de “novas africanidades” à cidade, com que eles 

acreditavam poder identificar-se devido à cor de sua pele e à origem negra do samba. Mas, 

pelos dois lados, houve um mal-entendido, devido à distância cultural existente entre as duas 

realidades. No Senegal não tem carnaval, nem samba. E muitos brasileiros não conhecem a 

religiosidade islâmica senegalesa, achando que na África só se cultuam os Orixás e se fazem 

“macumbas”. Por isso, acredito que poucos dos senegaleses ali presentes entendessem o 

significado daquela coroa dourada e daquela faixa real, tirando, talvez, aqueles que moram no 

Brasil há mais tempo. E também os bailarinos de samba não tinham os conhecimentos 

suficientes para saber que o Magal é um momento de festa profundamente religioso, onde só se 

entoam cantos sagrados em árabe ou wolof e onde o “Canto para Senegal” da Banda Reflexus, 

por exemplo, seria completamente fora de contexto. Naquele momento de tensão e 

incompreensão, um papel central foi desempenhado pelos amigos ou cônjuges brasileiros de 

alguns murids que souberam mediar a situação, esclarecendo às duas partes em contraste onde 

estava a incompreensão recíproca. Tudo se resolveu bem, com a rápida saída de cena do “rei” 

e de suas acompanhantes. 

Este episódio deixou alguns senegaleses um pouco zangados por um breve tempo, 

estimulando discussões entre eles. Quando fazia perguntas sobre o assunto, me respondiam com 

sinais de desaprovação. Contudo, o clima voltou ao normal rapidamente. A ação mediadora de 

alguns indivíduos com uma sensibilidade intercultural mais treinada foi bem-sucedida em 



56 
 

 

apaziguar os ânimos. Além disso, o Magal não seria o contexto adequado para alimentar 

controvérsias, já que o objetivo de as pessoas estarem ali era o de louvar Ahmadou Bamba, 

enaltecer os valores da Muridiyya e se conectar com Deus. Ademais, não teria sido por nada 

conveniente para os murids insistir na condenação do acontecimento ou expressar abertamente 

intolerância para com alguns autóctones. Isto porque a situação de marginalização e 

subalternidade que caracteriza as comunidades de migrantes em terra estrangeira às vezes 

obriga os sujeitos a tomar atitudes diferentes das que, talvez, tomariam no país de origem. 

De tarde, uma equipe do jornal O Pioneiro veio para fazer a cobertura do evento e para 

entrevistar alguns representantes da comunidade murid. Um videomaker contratado pela 

direção da dahira também esteve lá o dia inteiro para registrar cada fase da programação. De 

vez em quando, Cheikh passava rapidamente me perguntando se estava tudo bem comigo e com 

Pedro Gil e me lembrando que em algum momento (“daqui a pouco” dizia sempre... e as horas 

passavam) eu deveria subir no palco para falar da minha experiência em Touba. Essa ideia me 

deixava nervosa porque não me considero uma boa oradora, menos ainda num palco com 

microfone. E porque, afinal, não sabia bem o que eu deveria falar. Tentei de várias maneiras 

convencer ele de que não era necessário, alegando minha insegurança e a inquietação de Pedro 

Gil que estava ficando cada vem mais cansado com o avançar das horas. Mas Cheikh não quis 

saber: eu devia falar, mesmo que fosse por 5 minutos. Mas as rezas e os cantos nunca acabavam 

e eu estava me preparando por dever esperar até a noite. 

Para o sucesso logístico, os taalibes mais comprometidos dividiram-se em grupos com 

tarefas definidas (recepção, cozinha e comunicação), especificadas na camiseta oficial do 

Magal que cada um vestia. (Figura 7).  
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Figura 7: Parte do grupo encarregado de organizar a cozinha (foto de Juliana Rossa) 

 

Saltava aos olhos a presença reduzida de mulheres senegalesas. Isto deve-se ao fato de 

a imigração de senegaleses em geral ser prevalentemente masculina e também porque é só 

depois de se estabilizarem em um país que os migrantes casados mandam vir suas esposas e, 

eventualmente, filhos. Geralmente, durante o Magal, as mulheres ficam encarregadas de 

organizar a cozinha, mas mesmo lá encontrei poucas. As que eu vi foram no máximo cinco. 

Contudo, os homens não hesitavam em trabalhar junto com elas na preparação da comida, no 

serviço às mesas, na limpeza, etc. Sobretudo os baye-falls. 

 

3.2 Os baye-falls: orgulho negro e tradição animista 

Os baye-falls25 são um subgrupo da Muridiyya cuja referência espiritual é Mame 

Cheikh Ibrahima Fall (1858-1930), o quadragésimo discípulo de Ahmadou Bamba e seu 

companheiro mais fiel. Mame Cheikh (figura 8) dedicou sua vida inteira, dia e noite, sem parar, 

ao serviço de Ahmadou Bamba e dos demais condiscípulos. Ele encarnou a ideia de que o 

trabalho é a dimensão horizontal da prece, o meio mais eficaz para chegar a Deus, mais ainda 

do que as orações e os estudos corânicos em si. Segundo muitos baye-falls, ele não lia o 

Alcorão, não praticava o jejum no mês do Ramadan, nem as cinco preces cotidianas porque 

                                                
25 Baye significa “pai” e Fall é o sobrenome da linhagem à qual esse grupo considera-se filhado, sem a necessidade 
de ter laço sanguíneo. 
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estas seriam formas superficiais de adorar a Deus, enquanto que a dedicação prática e sincera 

ao bem-estar do outro seria a forma mais profunda e verdadeira de praticar a religião. 

 

 

Figura 8: Esta é uma das raras fotografias originais de Mame Cheikh Ibrahima Fall, sendo uma das imagens mais 
reproduzidas na iconografia murid junto à de Ahmadou Bamba. 

Os baye-falls consideram que, com seu exemplo de vida, Mame Cheikh representa a 

encarnação da disciplina murid, tendo concretizado da forma mais sincera e comprometida 

possível a ideologia do trabalho e da submissão ao cheikh. 

Serin Abdou Fall, um marabout neto de Mame Cheikh Ibrahima Fall que entrevistei na 

Itália, explicou-me assim a maior importância atribuída na via baye-fall à submissão a um 

mestre do que à execução dos rituais: 

A Sharia é pouco. Ela só te ensina que se você vai fazer as cinco rezas 

cotidianas você irá receber esta recompensa, se você fizer a peregrinação à 

Meca você irá receber esta outra recompensa e se você fizer a zakat você irá 

receber esta outra recompensa. A Sharia se preocupa com aquilo que você faz 

e que as outras pessoas veem, mas não daquilo que está no seu coração. O 

caminho não pode ser mais importante do que a destinação. A Sharia é só um 

caminho, mas não é a destinação, não é a verdade. O que é a verdade é só 

Deus. E se você caminha com uma pessoa de Deus, você está caminhando 

com Deus. (Entrevista a Serin Abdou Fall, Bolonha, 30/08/2009. Tradução 

nossa a partir do francês). 
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Nesse depoimento fica evidente a tendência não escrituralista, quase antinomiana, que 

pode encontrar-se com maior ou menor intensidade nas diferentes vertentes do Sufismo. Por 

serem dispensados das obrigações rituais canônicas, os baye-falls já foram criticados por outros 

grupos muçulmanos pretensamente mais ortodoxos. Mas, no seio da Muridiyya, eles são 

respeitados e sua forma eminentemente prática de seguir a religião influi bastante na 

organização específica da confraria e no ideal religioso perseguido pela maioria dos murids. 

Tanto é que não é fácil marcar uma separação clara entre murids baye-falls e murids não baye-

falls. Para muitos não há distinção. Para outros, essa distinção existe, no sentido de que os baye-

falls cumprem as tarefas práticas enquanto que os murids “clássicos”, digamos assim, se 

dedicam mais à prece e à leitura dos textos sagrados. Mas, mesmo assim, os dois grupos 

cumprem funções importantes, complementando-se na constituição da originalidade da 

Muridiyya. Um amigo baye-fall que morava na Itália e agora vive na Inglaterra apresentou 

assim a diferença entre os dois subgrupos: 

 

Baye-fall é ação. Um murid pode ficar horas a rezar e o baye-fall faz comida para ele, 

lhe traz água, faz as coisas para ele. O baye-fall sempre deve dar, não necessariamente 

coisas materiais, sobretudo deve oferecer serviço e agir para os outros. O murid que 

se apega às cinco rezas cotidianas é até mais acomodado. Ser um verdadeiro baye-fall 

é duro e esforçado (Entrevista com Mactar Sylla, via Skype, 02/08/2016. Tradução 

nossa a partir do italiano).  

 

Em alguns casos, essa separação não fica tão evidente. Há baye-falls que estudam os 

textos sagrados, que rezam, que fazem o jejum no Ramadan e tudo mais. 

Além disso, os baye-falls têm sua própria forma de rezar, que é o zikr baye-fall (ou 

dikhr): uma lenta dança circular − acompanhada (ou não) pelas batidas de instrumentos de 

percussão – durante a qual os participantes repetem cantando em voz alta, até gritando, os 

nomes de Allah durante um tempo prolongado em que é comum que alguém entre em transe e 

pratique atos de autolesão. No Senegal, os baye-falls mais “radicais” usam clavas com as quais 

se batem nas costas ou facas para perfurar o corpo. Também podem ficar sem comer durante 

muito tempo. Estas são técnicas para sair do próprio corpo, para se desligar da dimensão terrena 

e para atingir estados místicos mais elevados. 

Cabe notar que, na época em que viveu Ahmadou Bamba, poucas pessoas sabiam ler, e 

a valorização do trabalho e de uma forma prática de vivenciar a religião (não necessariamente 

ligada aos textos sagrados) surgiu, provavelmente, como resposta a uma necessidade inclusiva 

mais abrangente, em que os níveis de instrução não representassem um limite para as aspirações 

religiosas dos indivíduos. Nessa perspectiva, até o analfabeto que nunca tivesse lido o Alcorão 
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podia aspirar a alcançar Deus, se se dispusesse a seguir os ensinamentos de seu mestre com 

disciplina e boa vontade. Ainda hoje, parece que essa abertura desempenhe um papel central no 

sucesso alcançado pela Muridiyya, se tomarmos em consideração que quase 50% da população 

senegalesa ainda não é alfabetizada em árabe ou francês26. 

Exteriormente, os baye-falls se distinguem por suas vestimentas muito coloridas feitas 

de retalhos (ndjakhass), pelos muitos colares em couro e rosários em madeira que penduram no 

pescoço, pelos típicos braceletes e tornozeleiras pretos e pelo cabelo com dreadlocks. Alguns 

ainda andam descalços e usam grandes cintos de couro para simbolizar a abstinência da comida, 

como distanciamento das coisas terrenas. Mas estes são signos exteriores não imprescindíveis, 

cada um faz uso destes objetos distintivos na medida em que quiser e da forma que convenha a 

seus gostos. Alguns se vestem assim sempre, outros só em algumas ocasiões. 

 

 

Figura 9: Dois baye-falls na entrada da grande mesquita de Touba. Na maioria dos casos, o estilo contrastante 
com o dos outros murids nota-se de imediato. 

 

                                                
26 Indicadores socioeconômicos referentes ao ano 2015 são disponíveis no seguinte link: 

https://www.gouv.sn/Indicateurs-socio-economiques.html  

https://www.gouv.sn/Indicateurs-socio-economiques.html
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Figura 10:Jovens baye-falls. Os primeiros dois à esquerda seguram uma cumbuca de madeira para pedir hadiya. 
O quarto segura uma clava usada para atos performáticos de autolesão. Fonte: Printerest 

 

Mas, independentemente do aspecto exterior, para os seguidores dessa vertente da 

Muridiyya, ser um baye-fall ou uma yaye-fall27 (versão feminina de baye-fall) é sobretudo uma 

disposição do coração, que não admite hipocrisia, que não julga o outro e que valoriza mais as 

intenções e o aspecto interior das pessoas (coração, alma) do que as regras estabelecidas e as 

ações exteriores (Entrevista com Demba, gravada em Milão em 23/07/2009). Os baye-falls 

declaram não se importar com as aparências, nem com o que os outros pensam deles porque só 

Deus sabe aquilo que existe no coração de cada um28. 

É claro que estas são características de um protótipo ideal de pessoa e que, na prática, 

os indivíduos se adequam a este ideal em graus diferentes, de maneiras variáveis e descontínuas. 

Os comportamentos concretos são declinações idiossincráticas, mas, pelas experiências que eu 

tive, parece-me que haja, de fato, uma tendência recorrente entre os baye-falls a serem mais 

compreensivos e tolerantes com os erros alheios. O cuidado em se abster de julgamentos 

apressados sobre os outros poderia responder a uma necessidade ou desejo de que os outros 

façam o mesmo com eles. Isto faz mais sentido se se considera que a opção baye-fall atrai 

sobretudo os jovens. Entre eles, alguns são criticados por fazerem uso de canabis ou de álcool, 

ou ainda por não irem com regularidade à mesquita. Diante disso, é fácil compreender porque, 

para eles, a filosofia baye-fall represente uma variante mais flexível, tolerante e inclusiva de 

Islã. Por outro lado, os comportamentos desviantes de alguns jovens baye-falls, sobretudo em 

                                                
27 Em wolof yaye significa mãe. 
28 “Você começa a viver seu inferno quando começar a se preocupar com o que os outros pensam de você” 
(Entrevista com Baye Demba, gravada em Milão, 23/07/2009). 
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contextos urbanos, atrai sobre o grupo uma série de acusações de heterodoxia e “oportunismo 

religioso” por uma parte da sociedade senegalesa. Contudo, Charlotte Pézeril (2008) demonstra 

como, apesar dos estereótipos negativos (incultos, frustrados, bagunceiros, delinquentes, etc.) 

e da ideia de marginalidade associada aos baye-falls, a notoriedade e o número de adeptos deste 

grupo estejam em contínuo crescimento, não só entre os senegaleses29. 

Isso porque o oportunismo de alguns não diminui a profundidade da mensagem nem a 

sinceridade do comprometimento pessoal da maioria dos baye-falls. E também porque está em 

aumento o número de intelectuais baye-falls empenhados em recompor uma imagem positiva a 

ser difundida não só no Senegal, mas no estrangeiro também. Baye Demba Sow, é um deles: 

um sociólogo baye-fall, discípulo de Cheikh Ndiguel Fall30. Em constante mobilidade entre 

Senegal, Estados Unidos e Europa, ele organiza e participa de intervenções performáticas de 

zikr baye-fall pelas ruas das maiores cidades destes países, para chamar a atenção dos brancos 

sobre esta forma de Islã africano. Digitando a palavra “baye fall” no Youtube é fácil encontrar 

vídeos amadores ou apresentações de fotos de algumas destas performances realizadas em 

Paris31, Nova Yorque32 ou Frankfurt, entre outros lugares. Baye Demba Sow explicou-me assim 

o que significa ser um baye-fall: 

É a essência do Sufismo. O Sufismo é um laço pessoal com Deus. Baye fall não é 

como a lei da Sharia que diz ‘não é permitido beber, não é permitido fumar’. Porque 

para o sufi o que importa não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai da boca! 

Se eu não bebo, nem fumo, mas falo mal de alguém, isso não faz sentido.... Toda lei... 

tem exceções para cada lei. Para os baye-falls conta mais a essência do que a 

aparência! Se você sabe perdoar, doar, ser paciente. Se você sabe fazer o bem. É isto 

o que é mais importante do que você faz ou de como você se veste. É como dizer 

‘você não é um bom católico porque não vai à missa todo domingo’. O que isso 

significa? Quantas pessoas vão na igreja todo domingo, quantos muçulmanos vão na 

mesquita toda sexta-feira e são hipócritas? (Entrevista gravada em Milão, 23/07/2009. 

Tradução nossa a partir do francês). 

 

Por ter mostrado à humanidade como devia se comportar um probo murid que quisesse 

verdadeiramente seguir Serin Touba, Mame Chiekh Ibrahima Fall é considerado como “a porta 

da Muridiyya” (Baboul Muridîna). Não é por acaso que essa metáfora ecoe a clássica metáfora 

sufi que considera o Profeta Mohammad como a cidade do saber e Ali como a porta desta cidade 

(ver a introdução ao sufismo no capítulo 2). 

                                                
29 Outro estudo interessante sobre os baye-falls em contextos transnacionais é de autoria da pesquisadora espanhola 

Ester Massó Guijarro (2013; 2014). 
30 Cheikh Ndiguel Fall conta com numerosos discípulos estrangeiros, alguns dos quais foram morar na casa-família 

(wakeur) dele, na cidade de Thiés (Senegal). 
31 https://www.youtube.com/watch?v=J4zGmL9SA2k  
32 https://www.youtube.com/watch?v=qfwm9jks3Ro  

https://www.youtube.com/watch?v=J4zGmL9SA2k
https://www.youtube.com/watch?v=qfwm9jks3Ro
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Billy explicou-me que foi Mame Cheikh Ibrahima Fall quem mostrou como deve ser o 

comportamento de devoção de cada discípulo frente ao seu mestre. Essa atitude de submissão 

é motivo de orgulho para os murids e é o que os distingue dos adeptos de outras confrarias: 

Foi ele (Mame Cheikh Ibrahima Fall) que mostrou Cheikh Ahmadou Bamba, por isso 

que a gente chama Baboul Muridiyya, a porta do Muridismo. Se não fosse ele... foi 

ele que chegou mostrando: “Olhem, ele é novo e tal, parente de vocês, mas a partir de 

hoje ele não é igual a vocês. Agora, se ele está no quarto, ninguém pode entrar sem 

pedir, não podem mais comer com ele, não podem mais dormir com ele. Eu estou aqui 

na frente para proteger o quarto. Se alguém quer entrar tem que pedir permissão e eu 

vou pedir para ele, sinon ninguém entra”. 

Então as coisas começaram assim. Se tu vês, os baye-falls sempre sentam no chão, 

aos pés do cara (do marabout). Foi ele que mostrou esse caminho de respeitar. 

E os outros, tipo tidjani, layenne, khadir eles não têm esse sentimento, tipo de um cara 

ter que sentar em cima e tu ter que sentar no chão. Eles não têm essas coisas. Eles têm 

líderes religiosos e tudo, mas mesmo assim eles não acreditam como nós acreditamos. 

(Entrevista com Billy, Caxias do Sul, 31/10/2016) 

 

É significativo lembrar que o minarete mais alto da mesquita de Touba, símbolo 

metonímico da cidade, é conhecido como Lamp Fall, isto é “a luz Fall” denotando Mame 

Cheikh Ibra Fall como a luz que ilumina o caminho de quem quer chegar a Serin Touba. A 

figura de Mame Cheikh, portanto, é reverenciada por todos os murids, não só pelos baye-falls. 

Só que os baye-falls lhe conferem ainda mais relevância do que os demais. E, muitas vezes, o 

que permite distinguir um baye-fall é a imagem de Mame Cheikh que ele pendura ao pescoço. 

Os baye-falls, como os murids em geral, são extremamente orgulhosos da caracterização 

negro-africana de sua religião. Por isso, exaltam sempre o papel de Ahmadou Bamba enquanto 

Revivificador do Islã33: 

Ele veio pra mostrar alguma coisa, porque naquela época Senegal precisava. E no 

Alcorão está escrito: cada 500 anos Deus manda alguém pra renovar a religião. E o 

tempo que ele chegou é exatamente o momento que estava na hora de renovar as 

coisas. Só que com mais força, a gente acredita. E olha como está o murid hoje no 

mundo! Em todo lugar do mundo já tem murid! (Entrevista com Billy, Caxias do Sul, 

31/10/2016) 

 

Além disso, depreciam o “arabocentrismo” comumente associado ao Islã34, sobretudo 

quando se aborda a questão dos direitos das mulheres. Assim, Baye Demba diz: 

Muita gente toma a tradição árabe como se fosse o Islã, enquanto que a tradição árabe 

não é o Islã. Na tradição árabe a mulher não tem lugar, fica em segundo plano, 

enquanto na tradição africana a mulher é respeitada, é honrada. No Islã baye-fall a 

                                                
33 O mesmo epíteto tinha sido associado ao grande mestre sufi Ibn ‘Arabi al-Mursi nascido na Espanha muçulmana 
em 1165, cujo pensamento influenciou enormemente o sufismo e o pensamento religioso do Islã em geral (PINTO, 

2014, p.104). 
34 Vale a pena lembrar que os árabes não representam a maioria dos muçulmanos. A região com o maior número 
de muçulmanos é o subcontinente indiano e o país com a maior população muçulmana é a Indonésia (PINTO, 

2014, p.24). 
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mulher é respeitada e honrada. Nossas referências são Cheikh Ahmadou Bamba e 

Mame Cheikh Ibra Fall. Não temos um árabe branco, com cabelo preto e uma grande 

barba. Temos um negro africano, que nem a gente! (Entrevista gravada em Milão, 

23/07/2009. Tradução nossa a partir do francês).  

 

Em Caxias do Sul, outros interlocutores frisaram a necessidade de separar a religião 

muçulmana dos traços culturais árabes. Por exemplo, outro interlocutor de nome Demba disse:  

 

Na verdade, o Islã em si é uma religião leve e simples. Não é verdade que faz a pessoa 

presa em si mesma. A Muridiyya é paz, amor, compartilhamento entre as pessoas, 

muçulmanas ou não. Nós não aceitamos os extremistas, se tem alguém que foi estudar 

na Arábia e volta querendo impor valores de lá nós o caçamos. Devemos separar a 

religião da cultura árabe. 

Nós respeitamos as mulheres. Porque, pensa, lá onde tem deserto e é uma região muito 

quente tem muito vento e tornados de areia então eles têm que se cobrir muito para a 

areia não machucar. Foi uma adaptação ao ambiente. O véu não é o símbolo da 

religião, é cultura. (Entrevista gravada em Caxias do Sul, 02/12/2016). 

 

Em muitos lugares da África as mulheres são consideradas as únicas responsáveis pela 

educação dos filhos, sendo delas que depende o êxito ou fracasso da prole. E como a 

responsabilidade implica poder, este fato confere às mulheres africanas um lugar de destaque 

na vida social e um poder genealógico reconhecido (MASSÓ GUIJARRO, 2014, p.93). Este 

traço cultural pré-islâmico misturou-se com o a religião muçulmana, resultando em formas 

sociorreligiosas híbridas onde o culto feminino e da maternidade mantêm uma certa relevância 

em algumas confrarias sufi.  

Na Muridiyya, por exemplo, a figura de Mame Diarra Busso (1833-1866), mãe do 

fundador, é objeto de devoção, sendo reproduzida com cada vez mais frequência na iconografia 

tradicional (figura 11). Existe um Magal específico dedicado e essa santa, durante o qual, 

centenas de fiéis (sobretudo mulheres yaye-falls) cumprem uma peregrinação para Porokhane 

(Senegal), o povoado onde ela morreu e onde se encontra o seu mausoléu. Existem inclusive 

dahiras exclusivamente femininas, denominadas de dahiras de Mame Diarra, que foram 

magistralmente analisadas por Massó Guijarro (2014) enquanto espaços de agenciamento e 

empoderamento feminino no seio da confraria. 

As adeptas das dahiras de Mame Diarra são cada vez mais respeitadas por todos os 

murids por seu profundo comprometimento religioso, sua disciplina e seu engajamento na 

organização de eventos, inclusive no estrangeiro. Meu amigo Cheikh que mora em Caxias do 

Sul e tem uma filha de nome Mame Diarra expressou assim sua admiração: 

Tem uma cidade, Porokhane, que tu chega lá, só tem as Mame Diarra lá. Muuuito 

inteligentes, que nossa! Tu chega lá e nem vai acreditar. Eles escrevem! Elas 

conseguem escrever o Alcorão inteiro sem olhar, sem olhar! Todas Mame Diarra. 

(Entrevista com Cheikh, Caxias do Sul, 1/11/2016) 
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Figura 11: Imagem desenhada de Mame Diarra Bousso, mãe do fundador da Muridiyya. 

 

A linhagem Busso (ou Mbussobe) tem certo poder dentro da Muridiyya, mas, de fato, 

fica subordinada à linhagem Mbacke: 

Lá no Senegal, quem tem mais poder é Mbacke, Mbussobe e Fall. Para nós murids 

esses três sobrenomes que são mais importantes. Mbussobe são os irmãos parentes de 

Mame Diarra, mãe do cheikh. Eles já têm um grupo de líders, mas tudo depende de 

Touba, de Mbacke Mbacke. Eles que têm mais poder. (Entrevista com Billy, Caxias 

do Sul, 31/10/2016). 

 

Um hipotético diálogo entre Mame Cheikh Ibra Fall e um árabe anônimo tornou-se 

repertório da sabedoria popular murid, para enfatizar a superficialidade dos muçulmanos árabes 

em comparação ao suposto maior comprometimento dos baye-falls. 

Árabe: — Porque você não reza? 

Mame Cheikh: — Porque vocês rezam? 

Árabe: — Para lembrarmo-nos de Deus. 

Mame Cheikh: — Eu não preciso, pois nunca me esqueço de Deus. 

Árabe: — Porque você não faz zakat? 

Mame Cheikh: — O que é zakat para vocês? 

Árabe: — Se eu tenho 10, dou 1 para Deus. 

Mame Cheikh: — Pois então vocês são tacanhos, porque eu dou logo 10 para Deus. 
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O desacordo com os árabes que, segundo o ponto de vista deles, se pretendem defensores 

de um Islã mais puro, reflete-se na recusa de laços comprometedores com países como Arábia 

Saudita e Kuwait, que financiariam projetos na África (construção de mesquitas, de 

madrassas35, bolsas de estudo em universidades árabes, etc.) com o objetivo de plasmar a 

versão africana do Islã num sentido mais fundamentalista. Recentemente, um senegalês murid 

foi estudar em uma dessas universidades e voltou para o Senegal criticando a Muridiyya, o que 

causou revoltas entre os murids: 

Tem diferenças, nós acreditamos no cheikh muito, e os árabes, os otros muçulmanos 

são diferentes, são meio contra de nós. Se a gente faz assim (Billy fez o soudjott36) 

eles dizem que não é pra fazer, que tem que fazer só por Deus. Mas é loucura.  

O mês passado teve um cara que saiu falando alguma besteira sobre os murids. 

(risos) 

O cara foi estudar na Arábia e voltou e começou a criticar os murids, começou a 

colocar muitas coisas (risos). Ele é murid! Mas fizeram a cabeça dele lá. Muita gente 

se perdeu por causa disso, porque tu chega lá na Arábia pra estudar mais e eles 

colocam outras coisas na sua cabeça. Ele chegou e começou a dizer: “ah, não é pra 

ninguém ir pra Touba, o Cheikh não chamou ninguém pra ir, o murid não é um 

verdadeiro caminho (tariqa)”. Ohh... falou muita besteira! Imagina! Deixa eu te 

mostar o vídeo (procurou o vídeo no Youtube). 

No Senegal pensamos que nós viramos hoje assim por causa de Cheikh Ahmadou 

Bamba. Se ele não apareceu a gente ainda ia ser escravos, botando outro nome, mas 

não íamos ser livres, normal, como somos hoje. Então, é uma salvação que a gente 

sente com ele. (...) 

Não precisava falar nada, tudo bem tu acredita ou não acredita... mas fica quieto, né? 

Ele diz que traz uma conversa que somente quem tem cabeça pode entender, não 

com o coração. Disse que o caminho do murid não é nada de mais, que não tem 

valor. Que a festa (Magal) é só para fazer festa e se encontrar, e não muda nada. 

Sem noção falar isso no meio do Senegal! (Entrevista com Billy, Caxias do Sul, 

31/10/2016) 

 

A influência dos países árabes que se apresentariam como propagadores do “verdadeiro” 

Islã e que condenariam as práticas africanas sincréticas não agrada a maioria dos murids, 

especialmente os baye-falls. Daí vêm os projetos murids de realização de escolas corânicas 

(daaras) mais inovadoras, eficientes e atrativas37, assim como da contrução de uma grande 

                                                
35 Madrassa, em árabe, significa escola corânica.  
36 Soudjott é a saudação baye-fall que consiste em apertar a mão de outra pessoa trazendo o dorso da mão do outro 
ao encontro da própria testa, reciprocamente. Os baye-falls fazem isso com homens e mulheres indistintamente, 

diferentemente de alguns murids (pretensamente mais hortodoxos) que podem recusar-se de apertar a mão de 

qualquer mulher. 
37 Uma das práticas mais polêmicas da daaras é a saída das crianças para a rua para pedir esmola e comida, o que 
deriva da necessidade de os iniciandos aprenderem os valores da humildade e da solidariedade. Mas hoje, cada 

vez mais, essa prática está sendo criticada e progressivamente substituída. Como explica Billy: “Agora Serin 

Khadim Gueydel Lô e um outro que não lembro o nome estão dando aula mesmo, tipo assim, organizaram as 

daaras tudo certinho, sabe. Que não é pra ficar mandando nas pessoas. Porque na verdade tem muita gente hoje 

que se aproveita, sabe... Mas hoje em dia tem muitos marabouts, tipo os filhos de Serin Saliou, que nas daaras 
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Universidade islâmica auntônoma38 em Touba. Diante disso, a autonomia econômica da 

Muridiyya revela-se uma concreta garantia contra a temida aculturação e para uma maior 

autodeterminação espiritual e cultural. 

Os baye-falls assumem abertamente seus laços com a tradição animista africana e, por 

isso, costumam portar vários gris-gris (amuletos de proteção) na cintura, nos braços ou nos 

tornozelos. Essa é uma prática muito comum entre os senegaleses – especialmente entre os 

migrantes, que precisam de proteção para a viagem −, e são os marabouts que confeccionam 

estes amuletos (ou banhos de proteção) misturando saberes esotéricos do Islã com crenças 

mágicas locais. Porém, existe uma grande polêmica ao redor dessas práticas sincréticas e dos 

efeitos lesivos que podem ter quando elaboradas para prejudicar alguém (GEMMEKE, 2011). 

Na verdade, os marabouts que praticam feitiçaria (e vendem amuletos para se defender 

da feitiçaria ou das adversidades da vida) não são verdadeiros guias espirituais como o são os 

marabouts murids. Os primeiros conhecem os versos poderosos do Alcorão e os incorporam a 

práticas animistas locais, mas não têm baraka (poder espiritual) nem alcançaram o batín 

(conhecimento profundo da verdade divina), enquanto os segundos são guias iluminados, 

detentores de baraka. Baye Demba Sow disse-me que os primeiros são cheikh muhallim e os 

segundos são cheikh murabbi, explicando assim a diferença entre os dois: 

O cheikh muhallim pode saber tudo que está escrito nos textos sagrados: na Tora, no 

Evangélio, nos salmos de David, no Alcorão. Tudo aquilo que está escrito nos livros 

ele conhece. Pode conhecer a gramática, a teologia, a linguística, a caligrafia, pode 

conhecer tudo que está nos livros. Mas uma vez que ele aprendeu todos os livros, 

acabou. Seu conhecimento não vai além disso. Então pode ser alguém que conhece o 

que está escrito e que pode fazer talismãs, mas ele não é um cheikh murabbi, não é 

um guia espiritual necessariamente.  

O cheikh mourabbi é um cheikh que, quando olha direto nos teus olhos, vê tua alma, 

da mesma forma em que tu olha para uma garrafa de vidro: você sabe se está cheia ou 

vazia. O cheikh murabbi, quando te olha, alimenta tua alma. Quando te olha direto 

nos olhos, ele pode te purificar: onde tirou a sujeira, traz a luz. 

Essa é a diferença entre os dois. 

Os murids têm os cheikhs mourabbis que podem guiá-los, que podem enxergar o que 

ainda não aconteceu, que podem te dizer “você tem que parar de fazer isso... você tem 

que fazer isso”. (Entrevista gravada em Milão, 23/07/2009). 

 

                                                
deles ninguém sai pedindo nada na rua. As crianças ficam aprendendo, só aprendendo, sabe?”. (Entrevista gravada 

em Caxias do Sul, 31/10/2016). 
38 No Magal de 2014 o califa geral proclamou o ndiguel (ordem, recomendação) de que todos os murids doassem 
uma hadiya de 1140 Fcfa (6 reais) para contribuir para a realização da Universidade Islâmica de Touba. A fundação 

de uma universidade em Touba seria um projeto que o próprio fundador da confraria teria anunciado em seus 

escritos (Matlaboul Fawzeyni). Fonte: http://www.seneweb.com/news/Societe/touba-enseignements-a-l-rsquo-

universite_n_170021.html  

http://www.seneweb.com/news/Societe/touba-enseignements-a-l-rsquo-universite_n_170021.html
http://www.seneweb.com/news/Societe/touba-enseignements-a-l-rsquo-universite_n_170021.html
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A prática da feitiçaria, que seria fruto da inveja, é tão enraizada na vida cotidiana 

senegalesa (e de muitos outros países africanos) que pode comprometer a vida de uma pessoa 

a ponto de obrigá-la a sair do país. 

Oumar é um jovem baye-fall de 33 anos que deixou uma esposa e dois filhos no Senegal. 

Quando o conheci vendia óculos de sol no centro de Caxias do Sul e me surpreendi quando me 

disse que em Dakar ele trabalhava no setor dos transportes e ganhava muito dinheiro. Ele me 

contou que foi obrigado a emigrar para o Brasil porque tinha sido vítima de feitiçaria. 

Eu trabalhava e ganhava bem em Dakar. Eu tinha três car rapid39, tu sabe? Eu que 

consertei e pintei. (Enquanto conta sua história, Oumar me mostra muitas fotos de 

seus car rapid e de sua família no Facebook e no IMO, enquanto seu smarthphone 

toca uma música religiosa de fundo). Trabalhando com três car rapid ganhava 13.000 

Fcfa por dia... 350.000 Fcfa por semana. Faz... 1.200 reais por semana! Eu estava 

muito bem lá. Mas um colega meu tinha muito ciúme de mim, muita jalousie. Eu 

trabalhava muito e ganhava bem e por isso ele me fez mal. Inveja, sabe? Maraboutage 

(feitiçaria). Tu sabe como é no Senegal. (...) Então minha mãe falou pra eu ir embora. 

Um caminhão ficou com meu irmão, mas os outros dois tive que vender para pagaram 

a viagem e comprar uma casa para minha esposa em Keur Massar. Eu vim aqui de 

avião, com uma visa (visto) que paguei 3 milhões Fcfa. Eu entrei tranquilo em São 

Paulo com a visa e meus gris-gris (Ele mostra os amuletos que traz na cintura). 

 

Quando perguntei para ele se foi o marabout dele, Serin Modou Kara Mbacke, que fez 

os talismãs de proteção ele respondeu: 

Não, não. Marabouts Fall e Mbacke Mbacke não fazem isso. Não escrevem na areia, 

não olham na água (o interlocutor refere-se aqui a duas técnicas de advinhação). Eles 

só rezam. São outros tipos de marabouts que pegam dinheiro para fazer isso. E te 

dizem: “Pode ir (viajar), está tudo bem”. Se dá certo... que bom. Se não dá certo... 

(Oumar levanta os ombros com expressão de resignação, em seguida sorri). 

(Entrevista gravada em Caxias do Sul, 29/10/2016). 

 

Não era intenção de Oumar deixar seu país, seu trabalho e sua família, mas, seguindo o 

conselho da sábia e respeitada mãe, ele teve que migrar para salvaguardar sua vida e a da sua 

família. Protegido pela bênção da mãe, pelos gris-gris e munido de um visto conseguido por 

vias escusas, conseguiu chegar ao Brasil, passando pela Espanha e entrando pelo aeroporto de 

Guarulhos. Ele não sabe quando irá voltar para o Senegal, “só Deus sabe”, ele disse. Mas torce 

para obter o visto de permanência em menos de um ano, na esperança de poder viajar para 

Touba para o próximo Magal. 

Oumar fez o pedido de refúgio junto à Conare, como a maioria de seus conterrâneos. 

Seria interessante saber quais foram as motivações alegadas por ele para justificar sua saída do 

                                                
39 Os car rapid (ônibus rápidos) são a modalidade de transporte comum mais usada em Dakar. Trata-se de velhas 
(muito velhas!) vans da marca Renault que por fora são pintadas com cores alegres (sobretudo azul e amarelo) e 

por dentro são cheias de fotos de santos sufis e de campeões de luta senegalesa. 
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Senegal. Provavelmente, segundo o ponto de vista de muitos senegaleses, ser vítima de 

feitiçaria seria uma forma de perseguição religiosa e um válido motivo para fugir 

momentaneamente do país, mas resta a dúvida se as instâncias que se ocupam de deferir os 

pedidos de refúgio no Brasil tomam conta desse tipo de interpretações êmicas e culturalmente 

determinadas das experiências do migrar forçado. Entraria a fuga da feitiçaria nos dicursos 

sobre os direitos humanos e a proteção internacional dos refugiados? Em que medida o 

etnocentrismo determina as regras dos tratados internacionais que pretendem regulamentar os 

fluxos migratórios mundiais? Há espaço concreto para o respeito às diferenças culturais de 

quem decide assumir os riscos de deixar seu país de origem? Em trabalhos futuros, gostaria de 

aprofundar essa temática. Por enquanto, fica a sugestão para refletir sobre um aspecto 

importante, mas negligenciado, das migrações internacionais contemporâneas. 

É importante falar dos baye-falls porque muitas vezes são eles − com seus trajes, seus 

tambores e sua filosofia de tolerância e respeito à mulher − que chamam a atenção dos brancos 

que visitam o Senegal, ou das pessoas que convivem com senegaleses no estrangeiro. Pude 

constatar que muitos dos tubabs40 que se convertem à Muridiyya são mulheres, companheiras 

de algum senegalês, muitas vezes de um baye-fall. A mentalidade mais aberta à diferença e 

menos preocupada com a opinião dos demais parece facilitar a inserção no país de acolhida, 

podendo resultar frequentemente em matrimônios mistos. Não por acaso, a única pessoa 

brasileira oficialmente convertida à Muridiyya que encontrei no Magal de Caxias do Sul em 

2014 foi uma mulher recém casada (em ritual religioso muçulmano) com um jovem baye-fall. 

Convertendo-se, ela recebeu o nome de Mame Diarra, sendo um nome muito comum entre as 

yaye-falls e sobretudo entre as brancas que se convertem. Já no Magal do ano seguinte conheci 

outras duas mulheres convertidas, as duas envolvidas sentimentalmente com senegaleses, sendo 

que um deles era visivelmente baye-fall, enquanto o outro não assumia abertamente esta 

identificação, mas pelas atitudes aparentava ser pelo menos um simpatizante. Como já disse, às 

vezes, a classificação de um murid enquanto baye-fall ou não pode ser complicada, ou até inútil. 

Pode ser que os sujeitos nem queiram tomar partido, até porque isso não é uma necessidade 

dentro do universo murid. Já outros fazem questão de externar o máximo possível o próprio ser 

baye-fall. 

Muitos baye-falls que migram para Europa são artistas, músicos e percussionistas, o que 

facilita a divulgação de seu estilo e de sua filosofia devido a seu envolvimento em shows, cursos 

                                                
40 Em vários países da África Ocidental tubab significa “homem (ou mulher) branco”. 



70 
 

 

de dança africana, eventos, exposições, festivais de música41, etc. A filosofia de vida dos baye-

falls está revelando-se atrativa para um número crescente de jovens europeus e americanos em 

busca de uma espiritualidade alternativa, tolerante e com um intenso perfume de exotismo. E, 

nesse contexto, veremos como as tecnologias digitais e a internet estão contribuindo 

enormemente para a divulgação da religiosidade baye-fall e murid entre os brancos 

interessados. 

 

3.3 Processos de negociação: ciclos de reciprocidade e inversão etnográfica 

No Magal de Caxias do Sul de 2014, a presença dos baye-falls foi relevante e, na parte 

final do evento, depois das sessões de reza e recitação cantada, foram eles que ocuparam o palco 

com seus zikr baye-fall acompanhados por tambores e (contidos) episódios de transe. 

Mas, antes disso, foi minha vez. Não tive como fugir. E o pior é que a sala já estava 

lotada a essa altura. Por volta das 20h Cheikh me chamou ao palco e Pedro Gil ficou na plateia 

com Adriana e Arame, uma criança de um ano, a primeira “sene-gaúcha” nascida em Caxias do 

Sul.  

Eu falei brevemente de minha experiência no Grand Magal de Touba de 2010, quando 

passei três dias na cidade sagrada com o grupo de discípulos de Serin Khadim Gueydel Lo. 

Contei sobre as horas passadas a cortar cebolas com as mulheres, da magnitude surpreendente 

da mesquita e do esplendor dos túmulos de Ahmadou Bamba, de Mame Cheikh Ibra Fall, e de 

Serin Fallou. Relatei da minha surpresa em ver que todos os habitantes da cidade deixavam as 

portas de suas casas abertas para qualquer peregrino, para que pudesse usar o banheiro, tomar 

banho, comer, descansar, etc. Frisei esse último ponto porque sei que os senegaleses, em geral, 

sentem orgulho em dizer que o Senegal é o país da teranga (hospitalidade). E, de fato, meu 

relato pareceu deixá-los bastante satisfeitos: escutava alguns da plateia repetirem akassa, eskei, 

degëlë uai, ou barkë Serin Touba (fórmulas que exprimem agradável surpresa e aprovação). 

Cheikh disse que eu já havia escrito uma monografia sobre a Muridiyya, que a cidade onde eu 

morava, Natal, ficava a 4.000 km de distância e que eu tinha tomado dois aviões para chegar 

até lá. Perguntou-me porque eu havia feito isso. Respondi que não conhecia senegaleses em 

Natal, que estava com saudade da cultura murid e que queria participar de um Magal para 

continuar a aprender mais sobre Serin Touba. Acenei também para minha pesquisa de mestrado. 

Foram-me dirigidas algumas perguntas para avaliar meus conhecimentos sobre o fundador da 

confraria e, como sempre, passei para um pequeno teste de wolof. No final fui convidada a 

                                                
41 Entre 4 e 6 de julho de 2014, em Estugarda (Alemanha) teve lugar um festival inteiramente dedicado à música, 
cultura e religiosidade baye-fall. 
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entoar um canto religioso em wolof. Aí o entusiasmo se espalhou, todos se uniram ao canto, 

aplaudiram e estalaram os dedos (gesto de aprovação). 

Assim que desci do palco, um pouco envergonhada porque muitos fiéis estavam tirando 

fotos de mim, um baye-fall subiu e pegou o microfone. Ele começou a falar em wolof muito 

rápido e de uma forma bastante excitada. Ele quase gritava. Sabia que estava falando de mim, 

mas não entendia qual era o problema. Comecei a me preocupar, achando que tivesse falado 

algo errado, ou que o fato de eu não estar de cabeça velada tivesse incomodado alguém. Pedi 

para meu vizinho traduzir, mas ele não falava muito bem português e só anuía com a cabeça e 

me agradecia. De repente, um chapéu começou a passar de mão em mão rapidamente e todo 

mundo colocou uma nota, de valor variável, ou moedas. Tentei calcular de cabeça quanto tinha 

de trocado para dar. No entanto, continuava confusa, pedindo explicações. Outro senegalês me 

disse que era porque eu tinha feito uma viajem muito longa, com uma criança pequena. E daí? 

Porque o baye-fall no palco continuava gritando? Todo mundo falava em voz alta, a confusão 

parecia geral. Alguns sorriam, outros ficavam sérios. Muitos olhavam para mim e me 

fotografavam. Estava me incomodando aquela atenção exagerada, como se tivesse feito algum 

milagre. Aquele dinheiro não podia ser para mim. Comecei a duvidar. 

Logo, Cheikh chegou na minha frente, pediu pra eu levantar e me entregou o chapéu 

cheio de dinheiro. Antes de entender bem o que estava acontecendo, eu retraí as mãos sem 

querer encostar no chapéu. Ele insistiu. Assim que entendi, me emocionei e acho que meus 

olhos chegaram a se molhar. Hesitei. Falei que não podia aceitar, que eu não tinha feito nada 

de mais. Ele se ajoelhou perto de mim com a cara para o chão; parecia que estivesse chorando. 

Acho que ele estava em um estado de consciência levemente alterado, como o baye-fall que 

gritou no palco. Olhei para Adriana e Kamila. Disseram-me que devia aceitar o dinheiro. Ao 

redor, todo mundo falava em voz alta, indo para lá e para cá, mas muitos continuavam olhando 

para mim. Me abaixei, tentei sacudir levemente as costas de Cheikh para ver se levantava, se 

estava tudo ok. Mas ele estava bem, fruindo do estado místico que estava vivenciando. 

O chapéu estava no chão, Pedro Gil e Arame tinham começado a brincar com as moedas. 

Aí percebi que isso podia parecer menosprezo ou indiferença da minha parte. Por isso, comecei 

a recolher o dinheiro, que já estava espalhado pelo chão. Adriana me ajudou e me deu um saco 

plástico onde colocá-lo. 

Gradualmente, o clima voltou ao normal, eu tinha deixado de ser o centro da atenção e 

as pessoas iam saindo da sala em direção à cozinha. Estava na hora da janta. 

Fui pedir esclarecimentos para Cheikh, que já tinha se levantado e me sorria. Ele 

explicou-me que aquele baye-fall tinha falado assim de tanta felicidade de ver o poder de Serin 
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Touba em minhas palavras e em meus atos. Ele disse que era como se eles estivessem em transe: 

“É a verdade de que Serin Touba está em todo lado que nos faz sentir assim”. Na interpretação 

deles, o fato de eu, uma tubab, ter feito uma longa viagem e de estar ali testemunhando a 

grandeza de Touba e de Cheikh Ahmadou Bamba era uma prova da realização mundial do 

projeto murid. O fato de eu trazer para dentro da universidade meus conhecimentos sobre Serin 

Touba ajudaria para que cada vez mais brancos “descubrissem” a via traçada por Cheikh 

Ahmadou Bamba. Mesmo sem sabê-lo, eu estaria trabalhando para Serin Touba e aquele 

dinheiro que eu recebi, portanto, foi um hadiya, para contribuir em algo que iria trazer 

benefícios para a confraria murid. Foi como uma bolsa de pesquisa patrocinada pela Muridiyya 

que, vale a pena dizer, chegou bem antes do financiamento da CAPES. 

Pensei que não aceitar a doação seria uma quebra das regras sociais murids, ou pior, 

seria como afirmar de não querer falar “a verdade” sobre Serin Touba. Percebi que, com essa 

hadiya, eles me acolheram oficialmente como pesquisadora, declarando sua confiança em mim. 

Porém, poderia funcionar também como uma forma de cobrar de mim um certo tipo de 

comprometimento. Isto é, com essa doação, fui introduzida em um ciclo de reciprocidade, onde 

cada dádiva pressupõe um retorno. Não sei se era essa a intenção, e até agora ninguém me 

cobrou nada. Contudo, eu me sinto no dever de não decepcionar a confiança que eles 

depositaram em mim, independentemente do dinheiro recebido. A prática etnográfica é sempre 

uma troca, inserida em relações de poder (SILVA, 2000) e a ética da disciplina antropológica 

impõe que nosso trabalho não prejudique, de forma alguma, o grupo e as pessoas que participam 

da pesquisa. Além disso, é sempre desejável que uma cópia do trabalho final seja entregue ao 

grupo, como forma de agradecimento e como prova do comprometimento do antropólogo em 

não ir contra as expectativas de seus interlocutores. 

Fui para casa ainda atordoada pelas fortes emoções daquela noite. Quando contei o 

dinheiro, vi que tinha mais de 700 reais. Fiquei surpresa: dava certinho para cobrir os gastos da 

passagem. 

No dia seguinte, Cheikh chegou em casa com duas bolsas de compras para nosso café 

da manhã e disse que queria gravar uma entrevista. Só que ele seria o entrevistador. Comecei a 

sentir como se as coisas estivessem acontecendo ao contrário de como deveriam. As perguntas 

eram mais ou menos as mesmas do dia anterior e a conversa foi gravada em vídeo no smarthfone 

dele. Não sei, no fim das contas, qual foi a utilidade daquela entrevista, mas ele me disse que o 

que eu estava fazendo era muito bom e que era justo que os senegaleses no Brasil e o povo no 

Senegal soubesse disso. De tarde, fomos passear eu, Pedro Gil, Cheikh, Khadim, Adriana e 

Aline, a filha dela. Levaram-nos para o zoológico, para que Pedro Gil pudesse se entreter, mas 
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estava fechado. Chovia e fazia frio. Assim fomos para o shopping, onde Cheikh quis comprar 

um par de tênis para Pedro Gil, já que as sandalinhas com que andava não eram adequadas para 

aquele clima. Eu não queria que ele pagasse, mas ele insistiu, dizendo: “você sabe, nós murids 

somos assim”. 

De noite, fomos comer pizza, num lugar renomado frequentado pela classe médio-alta 

caxiense e várias vezes, ao longo da janta, pude perceber olhares desconfiados e comentários 

abertamente racistas em relação à presença indesejada de Cheikh e Khadim no local. Eu fiquei 

bastante incomodada com isso, querendo ir embora o mais rápido possível. Mas meus amigos 

senegaleses não pareciam muito preocupados com isso. A atitude deles era de 

imperturbabilidade. Admirei-os. E entendi o poder de Serin Touba em fazer os murids sentirem-

se orgulhosos de suas origens africanas e da cor de sua pele. 

Na hora de sair, foram Cheikh e Khadim que pagaram a conta, uma conta salgada, aliás. 

Não quiseram nem saber de dividir, e com tom irônico disseram: “aproveitem, que ainda 

estamos no Magal!”. De fato, no Senegal, o Magal dura três dias, embora o primeiro seja o mais 

importante. Além disso, o fato de serem eles dois que pagaram a conta naquela pizzaria serviu 

também para demonstrar aos preconceituosos ali presentes que eles tinham o dinheiro 

necessário para pagar. E ainda deixaram uma generosa gorjeta para o garçom. Eis outro 

exemplo que nos ajuda a compreender melhor a importância da autossuficiência econômica 

para os murids, tanto a nível individual quando coletivo. 

Quando Adriana e Cheikh nos acompanharam ao aeroporto, ele me deu de presente um 

pôster de 80 por 40 centímetros com a imagem de Serin Touba e um envelope, que era para eu 

abrir só no avião. Despedimos-nos, com a promessa de nos mantermos em contato e com a 

esperança de um dia podermos ir juntos ao Grand Magal em Touba. Assim que Pedro Gil 

adormeceu, entre as nuvens, abri o envelope: tinha mais 400 reais. 

Os murids que conheci em Caxias do Sul fizeram literalmente de tudo para me 

surpreender com sua generosidade e disponibilidade. Acho que eles queriam que eu saísse de 

lá com a melhor impressão possível deles. Mas tudo o que fizeram não foi forçado. Pude sentir 

a sinceridade em suas falas e em seus gestos. Uma sinceridade que vem do prazer em doar para 

o bem da comunidade. E esse prazer, por sua vez, vem de uma formação baseada na 

solidariedade, na partilha, no desapego e na colaboração com qualquer trabalho que possa 

espalhar a luz de Cheikh Ahmadou Bamba. 

O que mais chamou minha atenção foi a instantaneidade com que a intenção de 

contribuir se concretiza nas atitudes dos murids. Demorou poucos minutos para aquele chapéu 

ficar cheio de dinheiro. Não teve um prazo de dias para fazer uma vaquinha onde, quem 
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quisesse, pudesse depositar uma quantidade em uma conta, especificando o nome do doador. 

Foi na hora, foi anônimo e foi por todos (ou quase). O envolvimento de todos permitiu que 

pequenas contribuições individuais juntassem um total de mais de 700 reais em um piscar de 

olhos. 

Embora essa quantia já seja bastante elevada, esta foi uma mobilização pequena para os 

padrões murids. O objetivo que a motivou (agradecer-me e apoiar minha pesquisa) poderia 

parecer insignificante, se comparado com um ndiguel (pedido, comando, indicação) emanado 

pelo califa geral ou por outro marabout influente. Mustapha Lô, um jawrin (representante) de 

Serin Khadim Gueydel Lô que mora em Milão, explicou-me assim a coleta da hadiya:  

Quanado Serin Khadim me diz que tem um trabalho e o montante é um milhão, por 

exemplo, eu devo recolher hadiya: reúno todos os taalibes e juntamos aquilo que está 

ao alcance de cada um, o resto é o marabout que vai completar. E se um irmão não 

tem condições, eu faço o possível para colocar a parte dele, porque mesmo se um 

projeto parece impossível, se o marabout mandou fazê-lo, é porque vai dar certo. 

(Entrevista gravada em Milão, 17/07/2009). 

 

A complexa ética do trabalho, junto com a submissão e confiança no marabout fazem 

que o sistema de hadiya seja eficaz, mesmo à longa distância. E o discípulo que contribui sabe 

que, quando estiver em dificuldade, os demais irão se mobilizar para ajudá-lo. Touba em si é o 

exemplo maior do alcance deste sistema transnacional fluido e flexível de circulação de 

dinheiro, baraka e fé. Diante disso, parece-me legítimo afirmar que, com seu sistema 

sociorreligioso, a comunidade murid consegue concretizar o famoso ditado “M’bollo moi dole” 

(a união faz a força). 

Naquela primeira viagem para Caxias do Sul − que eu tinha planejado só para 

aprofundar os primeiros contatos, conhecer mais gente e observar a organização da dahira −, 

eu não gravei entrevistas e tirei apenas duas ou três fotos de qualidade discutível. Em 

contrapartida, os membros da dahira de Caxias do Sul recolheram vários dados sobre mim (com 

técnicas diferentes!). Entrevistaram-me, analisaram-me, testaram-me, gravaram minha voz e 

tiraram muito mais fotos de mim do que eu, deles. Todos, no Magal, sabiam quem eu era e o 

que eu vinha fazer. No fim das contas, era perfeitamente legítimo esse desejo deles de saberem 

mais sobre essa mulher, branca e italiana, que viajou 4.000 quilômetros, com um filho pequeno, 

só para conhecê-los. 

É inevitável que o antropólogo vire objeto de curiosidade dos nativos. E esses podem 

recorrer a diferentes estratégias, declaradas ou escondidas, para recolher informações sobre “o 

intruso”. Hoje, por exemplo, é comum que nossos interlocutores sejam também nossos 

“amigos” no Facebook, e isso proporciona um meio de coleta de informações (para as duas 
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partes), além de representar outro plano de sociabilidade que está ganhando cada vez mais 

visibilidade nas etnografias contemporâneas. 

Todo encontro etnográfico implica processos de construção de confiança e dinâmicas de 

trocas e negociações. O mais interessante é que, às vezes (como aconteceu no meu caso), os 

papéis de pesquisador e de observado podem ser totalmente revertidos. Já acabou, há tempos, 

a época em que a antropologia considerava os nativos — e suas culturas — como objetos 

passivos que ficam parados em pose para se deixarem retratar. Hoje, somos plenamente 

conscientes de que nossos interlocutores cumprem um papel ativo no jogo de representações 

que se constitui no campo. Aliás, são eles mesmos que ditam as regras do jogo, que escolhem 

quais informações passar, até que ponto e para quem. Eles estão se mostrando cada vez mais 

prevenidos e equipados contra qualquer uso indesejado das informações que fornecem ao 

pesquisador, como demonstra o caso da antropóloga Lúcia Mury Scalco (2012). Em seu relato 

de campo, ela descreve a surpresa que teve quando, saindo da casa de um jovem que tinha 

acabado de entrevistar em um bairro popular de Porto Alegre, ouviu sua própria voz ressoar na 

rua: seu informador também tinha gravado a entrevista sem ela saber. A autora também reflete 

sobre as implicações da amizade no Facebook no quadro das lógicas de interação entre 

pesquisador e pesquisado. Graças a este campo virtual, onde “responder, curtir e compartilhar” 

são formas de construir diálogo e onde parcelas variáveis da vida privada do/da pesquisador/a 

encontram-se ao alcance de seus interlocutores, esses viram pesquisadores por sua vez, podendo 

indagar à vontade sobre o bisbilhoteiro acadêmico que os enche de perguntas que podem 

parecer idiotas para eles (SCALCO, 2012, p.36). Diante disso, parece sensato afirmar que o 

acesso às tecnologias digitais e à internet desempenha um papel fundamental em tornar cada 

vez mais simétrica a relação entre pesquisador e observado. 

O fato de os murids de Caxias do Sul terem acolhido minha pesquisa com tamanho 

entusiasmo, não é algo raro. Silva (2000) evidenciou que, muitas vezes, ter um antropólogo (ou 

um -ólogo qualquer) pesquisando e, talvez, publicando sobre o grupo pode ser percebido como 

um privilégio ou, no mínimo, um sinal de reconhecimento. Isto é claramente perceptível em 

Touba, quando líderes religiosos fazem questão de que o pesquisador branco da vez figure ao 

lado deles nas fotos ou nos vídeos. Isso confere visibilidade e prestígio ao marabout. 

Durante todo o evento do Magal, houve uma troca constante de informações e fotografias 

entre os murids de Caxias do Sul e seus familiares e amigos em Touba, através do uso de 

spartphones. Alguns dos senegaleses que conheci lá pediram-me a amizade no Facebook, e 

quando a acetei, vi que todos tinham postado fotos ou vídeos do evento, inclusive algumas fotos 

de mim e Pedro Gil. Além disso, é importante lembrar que na grande tela no meio da sala eram 
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constantemente projetadas imagens de Touba. Internet e as tecnologias digitais impunham sua 

onipresença nas minhas observações, revelando-se instrumentos fundamentais para a 

manutenção das relações com o país de origem e com Touba, especificamente. 

 

3.4 A agência de sujeitos em destaque e as alianças políticas com os atores locais 

Em novembro de 2015, voltei para Caxias do Sul, por ocasião do Magal. Cheguei à cidade 

em um sábado à tarde e Adriana, a “mãe branca” de Cheikh, veio me buscar na rodoviária. No 

ano anterior, quando fiquei hospedada na casa dela, nós havíamos nos dado bem de imediato e, 

nos meses sucessivos, fomos alimentando nossa amizade através de conversas via Skype, 

Facebook e Whatsapp. Em abril de 2016, por ocasião da chegada em Porto Alegre de um 

importante marabout, Serin Ibrahima Falilou M’Backé, ela se converteu à Muridiyya, 

adquirindo o nome muçulmano de Khadija42. 

Na noite do mesmo sábado, fomos assistir a um desfile de moda afro em uma galeria 

comercial do centro da cidade. Na época, o dono da galeria tinha acabado de reformar o espaço 

e estava oferecendo condições favoráveis (dois meses de aluguel gratuitos) para que africanos 

pudessem abrir suas atividades comerciais ali. A perspectiva era de que aquele virasse um 

centro comercial destinado especificamente a uma clientela de negros e/ou africanos, o que 

testemunha a crescente visibilidade destes grupos sociais na cidade enquanto relevantes 

consumidores. Lojas de moda e acessórios afro, salões de beleza afro e cabeleireiros afro eram 

as atividades que já estavam funcionando no local, além de uma lanchonete e uma sorveteria. 

Uma loja de venda de acessórios e conserto de celulares chamada “18 Safar eletrônico” (em 

homenagem à data do Magal) estava prestes a ser inaugurada. 

O evento daquela noite, intitulado Serra Pretta e promovido por um grupo de mulheres 

militantes do Movimento Negro, foi organizado com o intuito de divulgar o novo espaço e, ao 

mesmo tempo, promover e valorizar a estética e a cultura negra. Houve oficina de turbantes e 

de tranças afro, show de dança tradicional africana, venda de roupas e acessórios afro e o desfile 

de moda que reunia peças de designers brasileiros e senegaleses. Alguns rapazes senegaleses 

atuaram como modelos no desfile, entre eles, Demba, o marido de Adriana. 

Demba havia fundado recentemente o Movimento Negro dos Migrantes, com o objetivo 

de oferecer apoio aos migrantes africanos da cidade e de organizar palestras sobre a temática 

da imigração internacional a partir de uma perspectiva mais abertamente política do que cultural 

ou religiosa (Depoimento de Demba gravado em entrevista. Caxias do Sul, 02/12/2016). 

                                                
42 Khadija foi a primeira esposa do Profeta Muhammad. Foi Adriana quem escolheu esse nome. 
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Cheikh também deveria ter participado, já que o coletivo que fundou − Senegal, ser 

negão, ser legal − participou da organização do evento. Mas, contra as expectativas de todos, 

ele não veio. Faltavam só três dias para o Magal e ele preferiu ficar na dahira até tarde para 

participar dos preparativos do evento religioso. 

No dia seguinte, fui convidada para almoçar na casa de Cheikh e Kamila, que haviam se 

casado alguns meses antes e que naquele período esperavam uma filha. Cheikh Mbacke Gueye 

tem 29 anos e chegou ao Brasil em 2010. Ele transitou por diferentes cidades, sobretudo no 

Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, até se estabelecer em Caxias do Sul, onde abriu uma 

gráfica no centro da cidade. Ele aprendeu cedo a trabalhar com serviços gráficos, seguindo as 

pegadas de seu pai, que é dono de uma empresa que oferece esse tipo de serviços em Touba. 

Cheikh é membro do núcleo diretivo e diretor do coro da dahira de Caxias do Sul. Ele também 

foi vice-presidente da Associação dos senegaleses de Caxias do Sul, mas, quando conversei 

com ele, durante minha segunda viagem, ele disse que já tinha saído dessa função e deixado de 

ir às reuniões. Disse que foi porque queria se dedicar mais às atividades da dahira, mas deixou 

transparecer uma certa insatisfação com o modelo de liderança adotado pelo presidente da 

Associação. 

Cheikh fundou o coletivo Senegal, ser negão, ser legal com o objetivo de divulgar a 

cultura de seu país de origem, de organizar encontros, palestras e debates sobre imigração e de 

sensibilizar a população local contra o preconceito, racismo e xenofobia. Ele faz intervenções 

em escolas e universidades para tratar dessas temáticas. As atividades do coletivo são 

divulgadas em jornais locais e nas redes sociais e, às vezes, Cheikh é convidado por programas 

radiofônicos e televisivos locais onde suas qualidades de orador e mediador cultural destacam-

se. Muitos brancos fazem parte do coletivo como, por exemplo, a jornalista e docente 

universitária, Juliana Rossa, que também pesquisa a religiosidade murid. Essa colaboração 

parece ter facilitado a instauração de uma parceria com a Faculdade Murialo43, onde nas 

segundas-feiras à noite são oferecidas aulas gratuitas de português para estrangeiros, 

ministradas por professoras voluntárias do coletivo Senegal, Ser Negão Ser Legal. 

No domingo em que almocei na casa dele, Cheikh cozinhou um mafe44 delicioso enquanto 

conversávamos sobre a situação dos senegaleses em Caxias do Sul e sobre as atividades da 

dahira. À tarde, outros senegaleses vieram buscá-lo para ir a uma granja fora da cidade. O carro 

estava cheio e, por isso, eu não pude acompanhá-los. Lá, eles compraram e mataram, segundo 

                                                
43 A Faculdade Murialdo é uma instituição católica de ensino superior bastante renomada em Caxias do Sul. 
44 Prato típico na África Ocidental à base de carne com arroz, legumes e molho de amendoim. 
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o ritual halal, uma vaca e dois cordeiros, cuja carne seria preparada para as refeições do dia do 

Magal. 

No dia seguinte, almocei de novo com Cheikh, mas, à tarde, fui com Adriana na casa de 

Mariama. Elas são muito amigas, tanto que Adriana é madrinha da caçula de Mariama, que 

nasceu em Caxias do Sul em dezembro de 2014 e, além do mais, chama-se Siré Adriana. Doctor 

Lamine é o filho mais velho de Mariama que, com três anos, tinha acabado de chegar do 

Senegal, onde tinha ficado com os avós enquanto, primeiramente o pai e sucessivamente a mãe 

se estabeleceram no Brasil. Eu havia conhecido Mariama no Magal do ano anterior, pouco antes 

do nascimento de Siré Adriana. O esposo de Mariama, Diedhiou, é um comerciante. Ele compra 

em São Paulo as mercadorias (bijuterias, relógios, óculos de sol, meias, roupas, etc.) fabricadas 

na China para abastecer os vendedores ambulantes senegaleses que trabalham em Caxias do 

Sul e até em outras cidades vizinhas. Surpreendi-me quando soube que Mariama e o marido 

não eram murids, mas tijani (adeptos da outra confraria sufi importante no Senegal). 

Contudo, eles também participam do Magal murid, além de celebrar outras festividades 

próprias da confraria Tijaniyya. De fato, quando chegamos, Mariama estava triturando o jaar 

(raiz aromática) para fazer o Café Touba que seria servido no dia do Magal. Ela também tinha 

uma grande quantidade de verduras a serem cortadas para compor o prato do almoço do evento 

do dia seguinte. Eu ajudei a cortar as verduras, enquanto Mariama e Adriana decidiam os 

detalhes do traje africano que iriam vestir no dia seguinte. 

A casa de Mariama, um amplo apartamento no segundo andar de um prédio bem 

localizado, parecia ser um lugar muito frequentado, um ponto nodal de uma rede com intenso 

trânsito de pessoas e coisas. Durante as três horas, aproximadamente, em que estive ali, 

passaram uma dezena de pessoas, dentre elas cinco jovens senegaleses, que atravessaram a 

cozinha cumprimentando e foram direto para o quarto onde Diedhiou guardava a mercadoria. 

Depois de pouco tempo, os mesmos rapazes saíram da casa com suas bolsas cheias de coisas 

para vender. Passou também um costureiro senegalês, que veio deixar o vestido de Mariama e 

pegar o de Adriana para fazer os últimos retoques antes do Magal. Passou Tierno, assessor de 

comunicação da dahira, proprietário da loja 18 Safar eletrônico e co-fundador do canal do 

Youtube Touba Brasil TV. Tierno morava ali na época, assim como outros rapazes que 

passaram pela cozinha45. Passou Kamila, a esposa de Cheikh, que também é amiga de Mariama. 

E, no final, veio Aline, filha de Adriana, com quem fomos embora quando já era noite. 

                                                
45 Soube que, hoje, estes rapazes não moram mais lá porque chegaram outros familiares de Mariama e Diedhiou. 



79 
 

 

Mariama disse que queria muito ir para Buenos Aires, para ajudar a esposa de seu 

cunhado que estava prestes a ter um filho. Mas, com um tom de tristeza disse também que não 

seria fácil fazer isso com seus dois filhos pequenos e que seu marido também precisava dela 

em sua casa. Mariama pareceu ser uma pessoa extremamente calma e bem-humorada, assim 

como o seu marido. Ambos inspiram confiança. Provavelmente por isso a casa deles tornou-se 

um ponto de encontro para muitos senegaleses que moram na cidade. 

O fato de eles serem tijani, mas conviverem constantemente com murids demostra como, 

entre os senegaleses, o pertencimento a confrarias diferentes não limita as relações sociais. 

Aliás, nota-se uma disposição à colaboração religiosa, pelo menos por parte dos tijani. De fato, 

a figura de Cheikh Ahmadou Bamba, enquanto símbolo da luta anticolonial e do sucesso de um 

projeto de desenvolvimento especificamente africano, assumiu uma relevância tão difundida no 

Senegal, suscitando um senso de orgulho generalizado, que é raro encontrar alguém que não 

admire este personagem ou que rejeite os influxos benéficos de sua imagem e de suas palavras. 

Eis aqui um exemplo disso. Recentemente conheci em Natal (RN) dois senegaleses que 

trabalham como vendedores ambulantes sobretudo no bairro do Alecrim. Um chama-se Demba 

e é murid. Ele disse que, por enquanto, na cidade havia somente nove senegaleses e que todos 

moravam juntos no mesmo apartamento. Outro chama-se Mauro e afirmou não ser murid, mas, 

quando pegou seu smartphone para trocar contato comigo, percebi que a tela de fundo era a 

imagem de Cheikh Ahmadou Bamba. Perguntei por que ele tinha escolhido essa imagem se não 

era murid e ele respondeu que “no Senegal todo mundo gosta de Serin Touba”. 

Terça-feira, dia 1 de dezembro de 2015, foi o dia do Magal. Nas ruas do centro, onde em 

dias normais encontram-se vendedores senegaleses em quase toda esquina, ninguém estava 

trabalhando. Cruzei somente com um par de senegaleses que, como eu, estavam indo para o 

Magal. Desta vez, o Magal ocorreu em um lugar diferente: no salão paroquial da igreja do bairro 

Santa Catarina. O espaço era enorme, com uma imagem gigantesca de Santa Catarina logo na 

entrada. Os murids conseguiram o espaço graças à mediação da Irmã Maria do Carmo, 

coordenadora do Centro de Atendimento ao Migrante que colabora com a Associação dos 

senegaleses de Caxias do Sul. 

Assim que cheguei, com Adriana e Yasmin (uma caxiense convertida ao Islã) fui para a 

cozinha oferecer minha ajuda. Mariama estava mexendo com as panelas e outra jovem me disse 

que eu podia cortar cebolas. Logo percebi que havia mais mulheres do que no ano anterior. 

Sentei perto de uma mulher que me olhava com desconfiança e não retornava meus sorrisos. 

Mesmo assim, tentei iniciar uma conversação e percebi que ela não falava quase nada de 

português. Quando disse que eu falava francês e um pouco de wolof, ela mudou de semblante 
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e se abriu mais. Acabou desabafando comigo sobre as dificuldades pelas quais passou desde 

que havia saído do Senegal, alguns meses antes. O nome dela era Khadi, parecia ter por volta 

de trinta anos. Com muita tristeza, ela me contou que havia chegado em Caxias do Sul alguns 

dias antes, depois de uma longa viagem, passando por Cuzco (Peru) e pelo Acre, durante a qual 

roubaram sua mochila. Assim que atravessou a fronteira brasileira, ela teve de ficar vários 

meses no abrigo para migrantes em Rio Branco (Acre). Lá dentro, ela chegou a trabalhar como 

cozinheira para os demais senegaleses porque, segundo ela, a comida que ofereciam aos 

imigrantes era horrível. Khadi ficou impressionada com a quantidade exagerada de senegaleses 

e haitianos que viviam no abrigo e com as péssimas condições higiênicas que derivavam da 

superlotação. O objetivo dela era chegar a Caxias do Sul porque ali tinha dois irmãos. Agora 

que tinha chegado, estava decepcionada com a dificuldade de encontrar trabalho na cidade: 

“Haviam me falado que no Brasil seria fácil encontrar trabalho, mas isto não é verdade!” Além 

disso, ela achava o idioma local um obstáculo muito grande: “E aqui ninguém fala francês... e 

o português é complicado demais”. O fator linguístico é um problema sempre alegado pelos 

senegaleses que moram no Brasil, como é relatado em diferentes artigos, matérias de jornais e 

reportagens.  

Khadi pediu-me ajuda para encontrar trabalho. Expliquei para ela que não vivia ali, mas 

que se soubesse de alguma oportunidade iria falar com ela. Porém, apresentei-lhe Adriana, que 

soube indicar onde ela poderia fazer um curso gratuito de língua portuguesa. Aparentemente, 

ela não ficou muito satisfeita com a indicação e continuou imersa em seu estado melancólico. 

A programação do evento foi muito parecida com a do ano anterior: alternância de sessões 

de reza, cantos coletivos, recitação de khassaid e do Alcorão, zikhr baye-fall, conferências em 

wolof e em português sobre a vida de Ahmadou Bamba e oferecimento de refeições gratuitas. 

De um lado da sala, onde se encontrava um pequeno palco, haviam sido penduradas na 

parede várias imagens da iconografia tradicional murid e, na mesma parede, eram projetados 

vídeos de celebrações em Touba (o funeral do quinto califa geral de Touba, Serin Saliou, o 

Gamu de 2015, a visita de Serin Modou Kara, etc.) e da maquete do novo interior da grande 

mesquita de Touba. Os responsáveis pela seleção e projeção dos vídeos eram Tierno e seus 

ajudantes de Touba Brasil TV. Eles também tiravam fotos e filmavam o evento, já que, desta 

vez, não tinha sido contratado um cinegrafista profissional. 

Falei um pouco com Tierno, que me explicou que o projeto Touba Brasil TV era uma 

forma de fazer jornalismo para os senegaleses que moram no Brasil. A ideia é facilitar a 

circulação de informações sobre as experiências migratórias dos senegaleses no Brasil (lei 

brasileira, trabalho, eventos religiosos organizados pelos murids no Brasil, etc.) além de 
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informar estes senegaleses sobre o que acontece em Touba. Ele me disse que o projeto estava 

ainda no começo e que, por enquanto, só havia uma página no Facebook mas que, em breve, 

Touba Brasil TV teria seu próprio website. O entusiasmo dele em falar sobre o projeto era 

contagiante. Enquanto ele falava, eu percebia a relevância de Touba Brasil TV para minha 

pesquisa sobre a Muridiyya transnacional. Ele afirmou estar disponível para participar da 

pesquisa e pediu logo meu número para adicioná-lo ao grupo Whatsapp dos correspondentes 

da Touba Brasil TV em diferentes estados do Brasil46. Também acenou sobre a parceria com 

Touba Argentina TV, que estava surgindo no mesmo momento pela iniciativa de alguns amigos 

dele que moram em Buenos Aires.  

 

 

Figura 12: Recitação cantada das khassidas 

 

À tarde, houve ainda uma breve mesa redonda coordenada por Billy (presidente da 

Associação dos Senegaleses de Caxias do Sul) com a participação da irmã Maria do Carmo, de 

Vanessa Perini (uma assistente social do CAM), da vereadora Denise Pessoa (do Partido dos 

Trabalhadores) e de um representante dos migrantes haitianos que também colabora com o 

CAM. Falou-se brevemente sobre a situação dos migrantes em Caxias do Sul, mas, sobretudo, 

agradeceu-se à Maria do Carmo e ao CAM por todo o apoio que oferecem aos senegaleses e 

                                                
46 Sucessivamente, descubri que houve uma espécie de divisão interna em Touba Brasil TV entre o grupo que atua 
no Rio Grande do Sul e o grupo que atua em São Paulo, sendo que esse último parece ser melhor organizado e 

equipado. 
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aos migrantes em geral. Especificamente, agradeceu-se pelo espaço disponibilizado e Billy, no 

intuito de justificar o porquê de se celebrar uma festividade muçulmana em um reduto católico, 

lembrou da fala de Serin Mame More Mbacke que, em uma visita anterior à cidade, teria 

afirmado: “Se eles te emprestam a igreja para rezar pode usá-la porque é um lugar de Deus 

também”. O evento fechou com o zikhr baye-fall, acompanhado pelos tambores em um alegre 

clima de festa. 

Cabe notar que, no ano anterior, Maria do Carmo e Vanessa não haviam participado do 

Magal de Caxias do Sul porque estavam em Touba com Billy, em uma viagem financiada pelos 

murids de Caxias do Sul a fim de que elas conhecessem a realidade senegalesa e aquela murid 

em particular. Durante a mesa redonda, elas falaram um pouco sobre aquela experiência e sobre 

os valores fundantes da Muridiyya. 

Desta vez, quem não participou do evento foi o jawrin Khadim Dia, o qual estava em 

Touba acompanhando Reginete Bispo, uma deputada estadual do Rio Grande do Sul, negra e 

do PT, que sempre atua ao lado dos migrantes senegaleses nos encontros com as autoridades 

públicas e nas manifestações de rua. 

Esta atenção dos murids para que, a cada ano, alguma personalidade local de relevo, do 

campo social ou político, visite Touba demonstra a importância que os murids da diáspora 

conferem ao fato de se alimentar o diálogo e as relações diplomáticas com as autoridades do 

país de acolhida. E, veja-se bem: o objetivo principal era levar Maria do Carmo, Vanessa Perini 

e Reginete Bispo para Touba, não para Dakar. Isto demonstra como as autoridades de 

referências para as relações diplomáticas são, para os murids, os marabouts de Touba mais do 

que os ministros ou outros funcionários estaduais. Assim, compreende-se a profundidade da 

afirmação segundo a qual “Touba é a capital dos murids”. Não se trata de uma metáfora 

puramente religiosa, mas de uma realidade política e social que influi profundamente na vida 

concreta dos murids da diáspora. 

Touba é a capital do mundo murid, os marabouts itinerantes são seus embaixadores e o 

sistema de doação de hadiya permite aos murids acessar um programa de welfare transnacional 

que toma forma segundo lógicas especificamente murids. Este sistema sociorreligoso, que 

também é evidentemente político, parece ser muito mais eficiente do que as iniciativas 

governamentais senegalesas e sua maior vantagem é a abrangência internacional que o 

caracteriza. 

No dia posterior ao Magal, fui visitar Cheikh na gráfica. Comentamos sobre o sucesso do 

evento e falamos mais sobre a dahira. Ele me contou que alugaram um novo espaço para sediar 

a dahira, com a contribuição mensal de 50 reais de cada um dos componentes do núcleo diretivo 
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(dez pessoas, sendo que esse número é variável). O preço é alto, mas não é fácil encontrar 

alguém que queira alugar para africanos, menos ainda se for para praticar a religião muçulmana. 

Eles tiveram que se mudar porque, no lugar anterior, os vizinhos queixavam-se muito pelo 

barulho quando ocorriam as sessões de recitação cantada dos textos sagrados e, por isso, tiveram 

problemas como o locatário. Cheikh falou da intenção deles de criar um CNPJ para a dahira 

acreditando que, dessa forma, seria mais fácil encontrar uma casa sem ser obrigados a pagar 

cifras exageradas. 

 

 

Figura 13: Na entrada da dahira de Caxias do Sul o visitante é recebido por uma imagem em tamanho real de 
Cheikh Ahmadou Bamba. 

 

Na atual casa que hospeda a dahira, eles organizaram um quarto destinado a receber os 

marabouts itinerantes, de modo a não ter mais que pagar um hotel nestas ocasiões. Ele contou 

que passam muitos marabouts por ali, alguns muito famosos, outros menos. Passou até uma 

guia religiosa mulher, Sokhna Mei, descendente de Serin Fallou Mbacke.  
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Figura 14: Em direção à Meca, os senegaleses murids fazem a oração do final da tarde na dahira de Caxias do 
Sul. 

 

Cheikh contou-me do cuidado dos murids em manter uma boa imagem da confraria e das 

iniciativas coletivamente tomadas para amenizar os danos causados a essa imagem quando 

algum congregado faz algo que possa deturpar a imagem da comunidade no Brasil. Por 

exemplo, em setembro de 2015, um ambulante senegalês denunciou ter sido vítima de um 

assalto enquanto dormia em uma rua de Santa Maria (RS). Nessa ocasião, os assaltantes teriam 

roubado sua maleta com toda a sua mercadoria e seus tênis, além de terem ateado fogo a seu 

corpo. As queimaduras nas pernas dele levaram a um inquérito policial sistemático do qual 

resultou que o indivíduo teria inventado toda a história para poder ganhar algo com isso. O 

episódio tornou-se notícia na mídia local e regional. Diante disso, os senegaleses de diferentes 

cidades do Sul do Brasil reuniram-se para pensar em uma solução que salvaguardasse a imagem 

da comunidade na região. Assim, foi arrecadada entre todos a quantia necessária para pagar a 

passagem de volta para o Senegal do jovem que havia gerado aquela situação deplorável. 

Quando eu morava na Itália, tive conhecimento de outros casos parecidos, em que jovens 

envolvidos com tráfico (ou consumo) de drogas eram encaminhados de volta para o Senegal, 

às custas dos congregados. Parece quase que os murids façam por conta própria a “deportação” 

dos congregados que não respeitam as leis do país de acolhida ou que cometem graves atos do 

ponto de vista de religioso. Assim, os indivíduos que perseveram em atitudes desviantes (o que 
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se deve frequentemente ao enfraquecimento dos laços sociais) poderão voltar para suas 

famílias, ou para Touba, a fim de se regenerarem social e espiritualmente. 

Sobre a função de apoio aos migrantes da dahira Noroudarayni, Cheikh disse que os 

recém-chegados são encaminhados para a Associação de Senegaleses de Caxias do Sul, que 

mantém outra casa, especificamente destinada para isso. Porém, ele reiterou a importância da 

dahira no apoio aos migrantes senegaleses, sobretudo no que se refere aos assuntos religiosos, 

e disse que, para o apoio social e burocrático, há também o coletivo dele − Senegal, ser negão, 

ser legal − que está ganhando cada vez mais visibilidade. 

Antes do almoço, fui procurar Billy na sua loja Touba Telefonia, porque tínhamos 

marcado uma entrevista, mas ele não estava lá e chegaria só mais tarde. Então, dirigi-me para 

o salão de beleza afro recentemente inaugurado por Demba, que também tinha se 

disponibilizado para uma entrevista. Demba veio para o Brasil porque tinha uma irmã que já 

morava aqui com o marido e, após longas conversas no Whatsapp, ela convidou-o para vir para 

Caxias do Sul com a promessa de que encontraria trabalho facilmente. Ele teve sorte: obteve 

um visto de turista na embaixada brasileira em Dakar e, quando chegou em Caxias do Sul, 

encontrou rapidamente um trabalho como montador em uma importante empresa da cidade. 

Assim, dirigiu-se logo à Polícia Federal para pedir um visto de trabalho prolongado. 

Demba explicou-me os motivos que o levaram a fundar, junto com um ganês, um haitiano 

e um guineense, o Movimento Negro dos Migrantes:  

Para mim, dahira não é ativista em questão de ajudar migrante... buscar trabalho, estas 

coisas. Dahira trabalha mais religião, cultura e educação espiritual, não se ocupa muito 

do social. Eu sou fundador do Movimento Negro dos Migrantes... hoje mesmo vou 

dar uma palestra lá no bairro... não lembro mais o nome do bairro. Mas, a questão de 

apoio aos migrantes é mais nós que fazemos. Eu frequento a dahira. O ano passado eu 

fazia parte do núcleo diretivo. Mas eu tenho uma ideia mais aberta e muitos falavam 

mal de mim, não entendiam. Na verdade, a dahira nunca recebeu migrantes aqui. Sim, 

acontece em algum lugar que não tem Associação (de senegaleses) que a dahira faz 

isso. Porque dahira é uma associação também. É a mesma palavra. Dahira significa 

cooperando. A dahira aqui também faz um bom trabalho de relações com as 

autoridades, para poder organizar eventos dela. 

 

 E, depois de uma breve interrupção para cumprimentar o dono da galeria, continuou:  

 

Em maio desse ano de 2015, fundei esse Movimento com um ganês, um haitiano e 

um guineano de Guiné Bissau. A gente sentou. A gente estava conversando de pegar 

um pouco esse boom migratório, do ponto de vista da política. A gente trabalhou 

politicamente para ver algumas questões que talvez a dahira e a Associação não vão 

conseguir resolver. Porque hoje estão chegando muitos estrangeiros aqui no Brasil, 

mas a grande maioria não fez faculdade lá no Senegal, não tem formação adequada. 

Tem coisas políticas que o presidente da associação ou da dahira não sabem porque 

não tem experiência nesse ramo. Eu já tenho muita experiência no Senegal. Estudei 
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na Universidade Cheikh Anta Diop, de Dakar, línguas estrangeiras, marketing e 

relações internacionais. Fui professor de inglês... e tenho muita experiência. Hoje tem 

gente que trabalha com a questão da migração para fazer nome... ficar famoso...como 

eu e eles também. Nas universidades tem muitas pesquisas para colaborar com 

estrangeiros. Porque tem muito mercado hoje com a chegada de migrantes... as 

pessoas começam a entender que isso ajuda o país para crescer”. (Entrevista gravada 

em Caxias do Sul, 02/12/2016).  

 

Esses trechos de entrevista, somados às conversas que tive com Cheikh e Billy, deixam 

transparecer a existência de uma certa divergência entre sujeitos em destaque nas três entidades: 

Associação dos senegaleses, Movimento Negro e dahira. Acrescenta-se a essa lista o 

protagonismo emergente do coletivo Senegal, Ser Negão, Ser Legal. 

Demba considera-se mais qualificado para abordar as questões políticas da migração e 

considera necessário desenvolver uma ação conjunta com migrantes de outras nacionalidades, 

não só senegaleses e não só murids. Ele aponta para os limites da dahira, mas não deixa de 

reconhecer que, em lugares onde não há associações mais politizadas de senegaleses, a dahira 

também cumpre funções sociais e políticas, além de sua função espiritual. Nas palavras de 

Demba, as dahiras existem sobretudo no exterior porque a função delas é a de “lembrar que 

mesmo morando fora do Senegal, Serin Touba é no nosso coração e em nossa cabeça” 

(Entrevista gravada em Caxias do Sul, 02/12/2016). 

Demba afirmou que a extrema atualidade do tema imigração e as amplas possibilidades 

que isso engendra enquanto campo de trabalho conferem visibilidade e fama às pessoas que 

decidem investir nesse campo. É o que acontece com ele, que já está sendo chamado para dar 

palestras e para gravar entrevistas. E o que está acontecendo, paralelamente, com Cheikh e 

Billy. A relação de colaboração/competição entre estas agências voltadas à defesa dos direitos 

e das causas dos migrantes, revelou-se cada vez mais complexa aos meus olhos. Além disso, 

tinha a impressão de que minha maior proximidade com Cheikh pudesse influenciar meu ponto 

de observação sobre este jogo tenso e comprometer, de alguma forma, minha relação com os 

outros atores. 

Quando fui para a loja de Billy, a atendente brasileira que trabalha ali avisou-me que ele 

ainda não tinha chegado. Isto foi bom, porque tive bastante tempo para observar as dinâmicas 

que se desenrolavam nesse renomado ponto de encontro para os senegaleses em Caxias do Sul. 

No local, situado em uma galeria comercial na praça central da cidade, há 6 cabines separadas 

para se fazer telefonemas nacionais e internacionais com maior privacidade e a um custo 
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relativamente baixo47. Aqui, é possível fazer transferências internacionais de dinheiro através 

dos serviços da Remessa Express, uma empresa que funciona de forma parecida à mais 

conhecida Western Union. Na loja de Billy também são vendidas roupas africanas. No mural 

dedicado aos avisos havia um cartaz de divulgação do Magal, com uma montagem fotográfica 

que reunia a imagem de Ahmadou Bamba e a do atual califa geral, Serin Sidi Mokhtar, com o 

perfil da mesquita de Touba ao fundo. Embaixo, dezenas de CPF perdidos de senegaleses. 

 

 

Figura 15: Mural de avisos na loja Touba Telefonia em Caxias do Sul. 

 

No tempo em que fiquei esperando, passaram por lá muitos senegaleses procurando Billy 

ou outras pessoas. Podia-se perceber claramente que aquele ere um ponto de encontro muito 

frequentado. Havia um móvel em madeira com pequenas gavetas, cada uma com sua fechadura. 

Alguns senegaleses que passaram por lá tinham a chave de uma dessas gavetas, de onde 

                                                
47 Este tipo de estabelecimento comercial é muito comum no Senegal, sendo que, às vezes, é oferecido o uso de 
computadores, o que atribui ao local a caracterização de cybercafe. 
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pegavam bijuterias ou pequenas mercadorias. Parece que aquele móvel funcionava como cofre 

para alguns vendedores ambulantes que trabalhavam ali perto. 

Quando Billy chegou, parecia estar muito ocupado e fez-me entender que não teria muito 

tempo disponível. Ele quis fazer a entrevista ali na loja, no meio de um vai vem contínuo de 

pessoas. Com um sotaque tendendo para o espanhol, devido a sua precedente estadia em Buenos 

Aires, Billy explicou-me a diferença entre a dahira e a Associação:  

 

A gente fez essa associação para todos os senegaleses. A dahira... quem participa é só 

murids. Mas aqui tem tijani, tem cristãos... entonce a gente mobilizou juntos para 

fundar uma Associação. A gente é para ajudar as pessoas. Para que se alguém tive um 

problema aqui no Brasil para que todo mundo fique sabendo antes que fique grave, 

tipo assim. E a gente está vendo que a gente está ajudando mucho. O governo não 

sabe de dahira e o nome “associação” facilita, também quando organizamos 

eventos. Porque os brasileiros sabem mais de associação do que dahira. E isto ajuda... 

Mas, são as mesmas pessoas. Na verdade, como eu, eu que cuido o dinheiro de dahira. 

Então não tem separação. Como eu te falei, tem dahira só de murids, (dahira) só de 

tijani, mas associação é para todo senegalês. Associação fica mais, tipo assim... 

aberto! A gente tem uma casa para receber os migrantes que tá chegando, temos faz 

um ano. (...) Não recebemos ajuda de ninguém. Nós pagamos cinco real por mês dos 

associados para pagar a casa... e, às vezes, os eventos que fazemos, como o baile 

senegalês que a gente organizou, é para recadar dinheiro para pagar a casa. Mas 

ninguém nos ajuda. CAM primeiro alugava casa, alugou por um ano, mas, quando 

terminou contrato, a gente que tomou isso. Eles ajudam muito, mais do que nós. Para 

encontrar um lugar para o Magal, a gente foi atrás, mas eles fizeram o apoio... eles 

sempre fazem o apoio, ligar lá, confirmar. (Entrevista gravada em Caxias do Sul, 

02/12/2015). 

 

Quando perguntei se havia outras associações desse tipo aqui no Brasil ele respondeu 

assim:  

Nossa... tem em todo lugar! Tem associação em Porto Alegre, em Passo fundo, no 

Rio, São Paulo... tem no Nordeste também, tem em Recife, tem em Cuiabá... Nós 

temos uma rede Whatsapp dos presidentes das associações... tem 15 pessoas, 15 

presidentes de associação. (Entrevista gravada em Caxias do Sul, 02/12/2015). 

 

Esses trechos de entrevistas confirmam o fato de que outras associações, além da dahira, 

surgem por uma necessidade de maior abrangência no apoio aos migrantes e pela maior 

facilidade em dialogar com as entidades locais quando se assume uma estrutura organizativa 

mais parecida, pelo menos no nome, com as autóctones. “Associação”, “movimento”, 

“coletivo” são etiquetas que se encaixam melhor nas lógicas discursivas e institucionais locais. 

Assim o Movimento Negro dos Migrantes encontra seu parceiro privilegiado no 

Movimento Negro local, o coletivo Senegal Ser Negão Ser Legal desenvolve projetos com o 

apoio da Facudade Murialdo e a Associação dos Senegaleses de Caxias do Sul colabora 

sistematicamente com o Centro de Atendimento ao Migrante. 
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Fundar outro grupo, sem uma declarada caracterização muçulmana, pode ser vantajoso 

sobretudo para instaurar parcerias com órgãos ligados à Igreja Católica, como é o caso do CAM 

e da Faculdade Murialdo. Contudo, os líderes destes grupos são unidos pelo fato de serem todos 

murids, membros da dahira. E sua agência enquanto ativistas políticos, além de proporcionar 

vantagens pessoais, leva à ampliação das estruturas de oportunidades para um número maior de 

senegaleses que podem acessar cursos gratuitos de português, cursos de formação profissional, 

apoio para a resulação de trâmites burocráticos, possibilidades de emprego, etc. 

Monika Salzbrunn (2010), observando as estratégias de inserção dos senegaleses em 

Nova Yorque e Paris, afirma que apesar dos processos de inclusão/exclusão dos migrantes serer 

determinados, preponderantemente, por programas econômicos e políticos neoliberais, é 

oportuno reconhecer que tais processos são reconfigurados pela agência dos próprios migrantes. 

E que, além disso, específicas dinâmicas de insediamento incidem na transformação da própria 

localidade de acolhida: na reconfiguração demográfica, na revitalização de bairros decadentes, 

no desenvolvimento de atividades e festivais multiculturais, na ampliação de novos nichos de 

comércio e consumo, na inserção da cidade em relevantes fluxos transnacionais de capital, no 

maior apelo como meta do crescente “turismo cultural”, etc. 

Mas é claro que a influência é recíproca porque, por outro lado, as possibilidades de 

expressão da cultura e da religiosidade dos migrantes mudam em relação ao contexto específico 

no qual se inserem e se adaptam às oportunidades discursivas e institucionais disponíveis in 

loco. 

Segundo a autora, em Nova Yorque mais do que em Paris, os senegaleses conseguiram 

se inserir com sucesso no contexto urbano de Manhattan, tecendo alianças estratégicas com 

pessoas-chave de comunidades religiosas locais, com representantes negros da administração e 

se unindo às lutas políticas das minorias locais. Estas estratégias pressupõem o conhecimento 

profundo das instituições locais, das leis, dos conflitos e alianças preexistentes, dos programas 

políticos defendidos por diferentes representantes48, etc. 

Pelo que vimos no presente capítulo, os sujeitos senegaleses em destaque nos diferentes 

grupos apresentados que atuam em Caxias do Sul adotaram estratégias parecidas às de seus 

conacionais em Nova Yorque. Destarte, conseguiram tecer uma rede de aliados (Maria do 

                                                
48 Minha terceira viagem para Caxias do Sul coincidiu com a época das eleições municipais na cidade 
(outubro/novembro 2016). No dia seguinte à votação do segundo turno, havia programado um encontro com 

Tierno, assessor de comunicação da dahira e representante de Touba Brasil TV. Antes de começar a entrevista, ele 

conversou bastante com Adriana sobre as eleições, interessado a entender melhor o projeto político do novo 

prefeito, Daniel Guerra, do PRB. No final, aproveitou para perguntar para Adriana se ela podia conseguir um 

encontro entre o novo prefeito e os representantes dos senegaleses, para discutir sobre as possibilidades de obter 

um terreno para a construção de uma mesquita. 
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Cramo, Vanessa Perini, Juliana Rossa, Reginete Bispo, Nelsinho Metalúrgico, representantes 

do Movimento Negro, representantes dos migrantes haitianos, o dono da galeria destinada ao 

comércio “afro”, etc.) que os apoiam em suas lutas por reconhecimento e aumento das 

oportunidades para os migrantes residentes na cidade. Da mesma forma, conseguiram espaços 

públicos para a realização de festividades religiosas, e outros espaços particulares 

disponibilizados para cursos de português e para a incrementação de atividades comerciais em 

condições agevoladas.   

A transnacionalização dessa rede, através da promoção de encontros periódicos entre os 

atores locais e os líderes religiosos murids (no Brasil, assim como no Senegal) é parte integrante 

das estratégias de inserção e permite aos migrantes murids salvaguardar sua especificidade 

cultural enquanto atores políticos ativos e propositivos. 
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4 OS MURIDS DA DIÁSPORA E A INTERNET 

 

4.1 Oralidade, iconografia religiosa e padrões comunicativos 

O consumo de tecnologias digitais móveis, em rápido crescimento nos últimos anos, 

abriu um leque de novas possibilidades às formas transnacionais de vida. O estudo etnográfico 

das experiências migratórias contemporâneas dificilmente pode desconsiderar o papel 

desempenhado pelas redes sociais e pela internet em geral nas diferentes fases do processo 

migratório e no cotidiano de sujeitos expatriados. 

Um estudo recente (HEBENBROCK; FIDELES, 2014) sobre a comunidade senegalesa 

em Recife (PE) nos traz vários exemplos do uso concreto das redes sociais no dia a dia destes 

sujeitos em mobilidade. Segundo os autores, Facebook, Whatsapp e Skype são utilizados, ainda 

no Senegal, para se obter informações sobre o local de destino por parte dos compatriotas que 

já moram no estrangeiro. A opinião de quem compartilha as mesmas dificuldades e a mesma 

visão de mundo parece ser a mais útil na escolha do lugar para onde ir. Algumas informações 

importantes seriam de difícil aquisição nos websites institucionais das cidades ou nos estéreis 

índices estatísticos. Por exemplo, foi através do Whatsapp que muitos senegaleses ficaram 

sabendo que nas cidades da serra gaúcha as práticas burocráticas para obter um visto de trabalho 

eram mais rápidas. Esta informação, não oficial, influenciou os fluxos migratórios, 

determinando uma concentração de senegaleses em Passo Fundo (RS) e nas cidades próximas. 

Maria Elisa Máximo, em sua tese sobre as dinâmicas sociais que tomam forma na 

blogosfera, faz uma consideração semelhante quando aponta para a utilidade de blogs de 

brasileiros que moram no estrangeiro como uma espécie de “guia de imigração” para outros 

brasileiros que pretendem se mudar para os mesmos países (MÁXIMO, 2006, p.123). 

Informações vivenciais dos compatriotas que estão lá sobre as oportunidades de trabalho, o 

processo de adaptação e as práticas burocráticas valem mais do que as informações “objetivas” 

e anônimas que se podem encontrar, por exemplo, no site do Itamaraty. 

Embora no caso dos senegaleses não se trate de blogs, mas de grupos Whatsapp, os dois 

casos nos permitem entender a centralidade da internet nas dinâmicas de migração 

contemporâneas e, ao mesmo tempo, as apropriações diferentes que grupos distintos fazem 

dela, mesmo tendo objetivos parecidos. É muito provável que as informações que circulam na 

internet entre migrantes brasileiros no Canadá por exemplo, não sejam as mesmas que circulam 

entre migrantes senegaleses no mesmo país. 

Pelo que pude constatar no trabalho de campo, o amplo uso da plataforma Whtasapp no 

dia a dia dos migrantes senegaleses, deve-se, dentre outros fatores, à funcionalidade que permite 
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gravar facilmente mensagens vocais. Lembremo-nos de que boa parte da população senegalesa 

é analfabeta ou semianalfabeta e que, além disso, a oralidade tem um lugar privilegiado nas 

dinâmicas de interação social na África. 

Em dezembro de 2015 fui adicionada por Tierno (um murid que conheci em minha 

segunda viagem para Caxias) ao grupo Whatsapp TOUBA BRASIL TV RS, criado em 

25/10/2015 com o objetivo de agregar os colaboradores do homônimo canal do Youtube que 

moram em diferentes cidades do Brasil49. Atualmente o grupo conta com trinta participantes, 

sendo que, além de mim, há mais um membro que parece não ser senegalês. Na maioria das 

conversas que pude observar, ficou clara a grande predominância de mensagens vocais, muitas 

vezes bastante longas. No grupo, os textos digitados circulam em menor quantidade e 

geralmente trata-se de textos “prontos”, não de autoria própria, como rezas, textos de 

divulgação sobre determinados assuntos religiosos, ndiguels de marabouts, chamados para 

determinadas mobilizações, correntes com temáticas religiosas, testes autoavaliativos sobre os 

conhecimentos religiosos individuais, etc. Estes textos geralmente são em wolof, mas podem 

ser escritos tanto com o alfabeto latino como com o alfabeto árabe50. Um dos poucos textos 

compartilhados em francês foi o resumo em 5 pontos de um artigo do jornal senegalês 

L’Observateur. O assunto é a história de vida de Cheikh Tidiane Diol, um jovem de 26 anos 

assassinado por um brasileiro em Caxias do Sul em fevereiro de 2015. Em seguida, foi 

compartilhado outro texto em francês que lançava um apelo para que os senegaleses da região 

participassem em massa da marcha de protesto organizada para pedir justiça para Cheikh 

Tidiane. 

Os textos que são de autoria própria geralmente são breves. Trata-se sobretudo de 

saudações, agradecimentos, louvações aos mestres e breves comentários a fotos ou vídeos 

compartilhados. Pela minha experiência de observação pude constatar que fotos, vídeos e 

áudios sobre temáticas religiosas são os itens em larga medida mais compartilhados. Segundo 

Hebenbrock e Fideles (2014), nos grupos Whatsapp de migrantes senegaleses no Brasil, são 

compartilhadas informações a respeito das leis brasileiras de imigração, das oportunidades de 

trabalho, dos cursos de língua portuguesa, etc. Mas o mesmo instrumento é usado pelos 

vendedores ambulantes senegaleses para alertar os colegas sobre a chegada das autoridades que 

controlam e reprimem o comércio informal e a eventual presença de imigrantes ilegais 

(HEBENBROCK; FIDELES, 2014, p.5). 

                                                
49 TOUBA BRASIL TV é um projeto em fase de construção que visa facilitar a circulação de informações entre 

os senegaleses que moram no Brasil. 
50 O wolof escrito com o alfabeto árabe chama-se wolofal. 
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Em consonância com esse dado, em uma conversa que tive com Gana Ndiaye − um 

pesquisador murid que mora em Illinois, EUA − meu interlocutor frisou a relação entre a 

preferência pelo Whatsapp e as características do trabalho que a maioria dos migrantes murids 

faz:  

A maioria deles usa mensagem áudio porque a maioria deles não sabe escrever bem o 

francês, primeiramente, e também o trabalho que fazem não permite que eles 

escrevam todo o tempo. Se você é vendedor de rua, você não pode andar e escrever 

mensagens. (Conversa via Skype, agosto 2016).  

 

E, de fato, a vantagem de poder gravar mensagens vocais revela-se ainda mais 

determinante se se considera que o usuário, no momento em que alerta os outros vendedores, 

pode estar caminhando ou correndo (fugindo da fiscalização) enquanto carrega toda sua 

mercadoria. É claro que, nessas condições, gravar uma mensagem é muito mais viável do que 

digitar um texto. 

Hebenbrock e Fideles (2014) afirmam que as redes sociais são muito utilizadas também 

para conectar os adeptos de uma mesma religião, nesse caso, muçulmanos murids. Porém, os 

autores não avançam uma análise aprofundada sobre esse pertencimento religioso. O presente 

capitulo visa oferecer uma contribuição nesse sentido. 

A conectividade virtual confere aos sujeitos em mobilidade o poder da ubiquidade, 

possibilitando-lhes a presença simultânea em múltiplos lugares (SANTAELLA, 2010). País de 

origem e país de acolhida não parecem mais tão distantes como antes, isso porque a revolução 

digital intensificou incomparavelmente o fluxo de informação que circula entre os lugares e 

criou canais para o surgimento de novas formas de sociabilidade e participação. O processo de 

compressão do espaço-tempo parece tornar-se cada vez mais real devido ao consumo 

generalizado de novas TICs. 

Por exemplo, hoje um migrante pode estar diariamente a par do que acontece em seu 

país de origem graças aos portais web dos jornais que costumava ler em casa. Nas web TVs ele 

pode continuar assistindo os telejornais e seus programas favoritos. As opções de homeworking 

possibilitadas pela internet permitem, em alguns casos, que uma pessoa migre mesmo 

continuando a trabalhar para a empresa sediada no país de origem. Um pai de família que mora 

e trabalha no estrangeiro, graças às TICs, pode ter contatos cotidianos com seus filhos, intervir 

no processo educativo deles e continuar a exercer seu papel decisório nas questões que 

concernem o núcleo doméstico, etc. As redes sociais ajudam a alimentar os laços de amizades 

com a mesma frequência do face a face, ou até mais em alguns casos. No plano da religião, que 

é o plano que aqui mais nos interessa, um fiel murid, em qualquer lugar do mundo, pode 
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continuar mantendo contato constante com seus mbokk taalibes (congregados), com seu 

marabout e com Touba. 

Como confirmou Gana, recorrendo a uma feliz metáfora hipertextual:  

As tecnologias permitem fazer esse link com Touba, com Senegal, com nossas 

famílias, então não tem... A distância física está aqui, mas a distância emocional, 

espiritual não existe” (Conversa via Skype, agosto 2016). 

 

Na época da convergência midiática (JENKINS, 2008), a internet oferece aos murids 

expatriados múltiplos instrumentos para continuar a fazer ativamente parte de uma comunidade 

diaspórica que, apesar da dispersão global de seus membros, se mantém firmemente unida na 

base dos fortes laços identitários com a cidade sagrada de Touba. Assim, a dimensão on-line 

está se tornando parte integrante das práticas sociorreligiosas cotidianas dos migrantes murids 

no mundo enteiro. 

Os murids, como cada um de nós, acessam a internet para procurar informações sobre 

aquilo que gostam, sobre aquilo que acham útil, sobre aquilo que os faz sentir-se parte de uma 

comunidade. A experiência de campo off e on-line, demonstrou-me que, em grande medida, a 

palavra-chave que condensa este gosto, utilidade e senso de comunidade é, justamente, Touba. 

Www.toubainfos.com, www.alazhartouba.com, www.magal-touba.com, são só alguns 

dos sites que visam recriar no (ou através do) ciberespaço a ubiquidade de Touba e de seu 

fundador. Outros websites que me foram indicados como os mais acessados por meu 

interlocutores são www.majalis.org, www.daaraykamil.com, www.mouridetv.com, 

www.bambapartout.com, www.htcom.sn, www.istikhama.org, www.jazbu.com, www.lamp-

fall.com, www.dahira.net, etc. A lista de sites murids poderia continuar por páginas e páginas 

porque, de fato, são muito numerosos. Isto testemunha o amplo investimento dos murids nas 

TICs como meio eficaz para reproduzir e difundir suas crenças e práticas religiosas. Nesse 

sentido, é significativo que o subtítulo do site alazhartouba.com seja justamente: Generating, 

Disseminating and Preserving Knowledge (www.alazhartouba.com, acessado em 14/09/2016). 

Gueye (2003) e Beye (2014) apontaram o fato de que, desde as primeiras fases da 

emigração em direção às cidades senegalesas, os murids utilizaram amplamente os meios de 

comunicação para manter vivos os laços com Touba, primeiro o rádio, depois a televisão. No 

contexto da migração internacional, um papel central foi desempenhado durante muito tempo 

pelos CDs e pelos vídeos em formato VHS e DVD.  Ali estavam gravados sermões de mestres 

importantes, cantos religiosos e vídeos dos magals, tabaskis (Eid Mubarak, ou fête du muton), 

gamus (celebração do nascimento do Profeta Muhammad), ziaras (visitas aos marabouts) e das 

obras realizadas em Touba com as hadiyas dos fiéis. Beth Buggenhagen, em um artigo 

http://www.toubainfos.com/
http://www.alazhartouba.com/
http://www.magal-touba.com/
http://www.majalis.org/
http://www.daaraykamil.com/
http://www.mouridetv.com/
http://www.bambapartout.com/
http://www.htcom.sn/
http://www.istikhama.org/
http://www.jazbu.com/
http://www.lamp-fall.com/
http://www.lamp-fall.com/
http://www.dahira.net/
http://www.alazhartouba.com/
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intitulado Islam and the media of devotion in and out of Senegal (2010), faz uma análise 

interessante do consumo destes produtos audiovisuais como suporte às práticas devocionais dos 

murids. Apoiando-se no conceito de economia religiosa das imagens, já exaustivamente 

discutido por Roberts e Roberts (2000), a autora demonstra como os murids constroem sua 

comunidade religiosa através da produção, circulação e consumo de mídias audiovisuais. Assim 

como os outros objetos religiosos que levam a imagem de Ahmadou Bamba, para os murids 

esses produtos audiovisuais têm propriedades apotropaicas: protegem os fiéis dos influxos 

maléficos, curam doenças, trazem sorte e bem-estar espiritual e material. Isso devido à baraka 

(poder religioso que traz benefícios espirituais e materiais) que estas imagens e sons trazem 

para o fiel. O envolvimento emocional que um murid experimenta ao assistir estes vídeos é tão 

intenso que leva a pessoa a se sentir transportada diretamente a Touba.  

Hoje, a digitalização e a disponibilização na internet deste tipo de produtos audiovisuais 

facilita, agiliza e intensifica sua circulação e fruição. Nos websites murids é possível ler trechos 

do alcorão e das khassidas, escutar orações e poemas murids cantados, ler informações sobre 

Touba e os marabouts, aprender a ler os textos sagrados, fazer perguntas e comentários sobre 

assuntos religiosos e, sobretudo, assistir a vídeos dos eventos religiosos e de conferências sobre 

Serin Touba. 

Navegando nas páginas web murids repara-se que as imagens de Ahmadou Bamba e do 

minarete da mesquita de Touba mantêm sua centralidade como simbologia caracterizante, tanto 

é que, frequentemente, essas duas figuras são usadas como logotipos nos cabeçalhos dos 

websites. 

 

 

Figura 16: Interface do website istikhama.org 
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Figura 17: Interface do site htcom.sn 

 

Além destas duas imagens, toda a iconografia tradicional murid é abundantemente 

reproduzida no ciberespaço. Muitas vezes tem-se a justaposição das fotos de todos os califas 

que seguiram Ahmadou Bamba na liderança da confraria até o atual califa, que é Cheikh Sidy 

Mukhtar, neto de Ahmadou Bamba. Entendemos que, na ótica murid, esta condensação de 

imagens de grandes mestres traduz-se numa maior transmissão de baraka. 

Recentemente, Cheikhouna Beye (2014), um pesquisador murid da área da 

comunicação, publicou sua tese de doutorado, defendida na universidade do Quebec, em 

Montreal, com o título A comunidade murid do Senegal e a diáspora: por uma abordagem 

comunicacional da tradição e da escrita num contexto de transformação midiática (tradução 

nossa). O autor analisa a interface de 60 sites murids, assim como as interações tecidas em 

fóruns dedicados a essa religião. Ele evidencia a acessibilidade simples dos websites murids: a 

maior parte das informações encontram-se na homepage, ampla presença de vídeos e imagens, 

etc. Como afirma o mesmo autor, isso deve-se à necessidade de acolher usuários com diferentes 

níveis de alfabetização. 

O trabalho de Beye é bem sucedido em registrar as práticas murids de interação mediada 

por computador, identificando um certo savoir faire compartilhado que compreende os rituais 

linguísticos de troca de perguntas na abertura das conversas, as expressões recorrentes de 

modéstia pessoal e, sobretudo, as numerosas fórmulas de agradecimento e glorificação tanto de 

Ahmadou Bamba como de outros líderes religiosos. Trata-se de padrões comunicativos que, na 

perspectiva de Hymes, citado por Maria Elisa Máximo (2006), funcionam como diacríticos de 

comunidades de fala singulares, isto é, como marcadores de pertencimentos. Seu uso expressa 
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a competência comunicativa dos falantes, sua capacidade de agir de modo socialmente 

apropriado em situações comunicativas particulares. Máximo se apoia nessa abordagem 

sociolinguística para explorar “a vida social na blogosfera”, como se intitula o quarto capítulo 

de sua tese. Partindo das ideias preliminares da escrita como construção social e como evento 

performático e após um trabalho de campo extenso de duração de quatro anos, a autora 

conseguiu delinear algumas regras baseadas na reciprocidade que configuram a gramática 

interacional dos blogs. Ela define a prática do blogging como a produção de redes de relações 

sociais baseadas no compartilhamento de interesses, sentimentos, pontos de vista, expectativas, 

etc., onde a troca diária de visitas, comentários e links aponta para o profundo e constante 

comprometimento dos blogueiros e para a existência de uma etiqueta social compartilhada e 

constantemente negociada (MÁXIMO, 2006). O que mais interessa para nosso trabalho é que, 

para diferentes blogs, a autora identificou normas de interação (ou padrões comunicativos) que 

refletem valores morais e sistemas simbólicos específicos compartilhados pela maior parte dos 

usuários que visitam regularmente estes blogs. Quando tais normas são quebradas e tais 

sistemas de valores são postos em discussão é provável que surjam conflitos entre os blogueiros 

envolvidos, como aconteceu no blog Ligeiramente Gravidas e no Síndrome de Estocolmo, 

analisados por Máximo. 

A existência de códigos comunicativos ligados a sistemas de significados específicos 

cria fronteiras e, portanto, grupos diferentes, tanto nas relações face a face quanto nas interações 

mediadas por computador. Esse fato testemunha a tensão presente no ciberespaço entre 

tendências universalizantes e particularizantes, isto é, entre as possibilidades de alcance global 

que a internet potencialmente oferece e as formas de interação localizadas elaboradas e 

negociadas pelos internautas. É por isso que a inclusão de um toubab (branco), pesquisador ou 

não, em um grupo murid on-line passa inevitavelmente pela aprendizagem e reprodução de 

códigos comunicativos básicos, como a abertura da conversa (Salam Aleikum, Aleikum Salam, 

Ziarnala, Dello Ziar), a troca de perguntas (nanga def? Mangui fi. Yangui ci diamm? Diamm 

rekk. Naka wakeurgui? Ñungui ci diamm. etc.), as fórmulas de agradecimento (Amine, 

Mashallah, Allhamdoulilah, Dieuredieuf Serin Touba, etc.) e de glorificação (Serin Touba 

amoul morom, Barke Serin Touba/Serin Fallou, etc.). Quanto maior o domínio dessas regras 

de interação, maiores são as chances de o indivíduo receber aceitação e reconhecimento. Caso 

contrário, se tais regras forem quebradas de uma forma que possa desatender negativamente as 

expectativas dos interlocutores poder-se-iam criar situações delicadas de incompreensão 

recíproca, de incomunicabilidade ou até de rejeição. 



98 
 

 

Pude observar uma situação dessas na página Facebook Mouvement International 

Bamba Fepp Bresil, quando em 16 de janeiro de 2016 foi publicado um texto em português 

com a seguinte proclamação de Cheikh Ahmadou Bamba: "Deus ordenou-me a declarar que 

sou um refúgio e um último recurso, e qualquer um que quer a felicidade aqui e no outro mundo 

deve refugiar-se comigo". Seguiam frases de glorificação do fundador da confraria com ênfase 

no alcance universal de sua mensagem. Algumas semanas depois um internauta cujo perfil 

intitula-se Verbe de Vie comentou o seguinte: “Não entendi nada! Parece que Bamba se faz o 

maior de todos os profetas!”. E o moderador da página respondeu “Sim, verdade. Bamba é um 

homem muito importante para nós”. Verbe de Vie rebateu: “Difícil acreditar nisso, não?”. E o 

moderador: “Estamos tentando pra fazer acreditar as pessoas. Porque é difícil pra acreditar?”. 

Essa última pergunta não teve resposta e a conversa acabou assim, abruptamente. É claro que 

os interlocutores não compartilhavam os mesmos pontos de vista e sentimentos em relação a 

figura de Ahmadou Bamba e que Verbe de Vie não tinha conhecimento ou não tinha interesse 

em adotar a etiqueta social adequada para aquele determinado contexto, especificamente murid. 

Isso gerou uma certa tensão ente os interlocutores, apesar de o moderador da página ter-se 

demonstrado aberto ao diálogo. Essa leve tensão ou incompreensão pareceu tornar-se logo uma 

barreira insuperável, um impedimento para a continuação do diálogo. Observando o perfil de 

Verbe de Vie, percebe-se que se trata de alguém estritamente ligado à igreja católica através da 

homônima comunidade religiosa, Le Verbe de Vie, com sede na França, na Bélgica, na Suíça, 

no Brasil e no Mali. No site oficial da comunidade51 frisa-se que uma das principais missões da 

comunidade é a evangelização dos jovens, inclusive através de projetos sociais na África, mais 

especificamente no Mali e no Senegal. Entende-se com isso que os interlocutores da conversa 

analisada são pessoas engajadas em projetos contrapostos: um querendo espalhar o 

Cristianismo no Senegal e outro querendo levar o Muridismo mundo afora52. A incongruência 

dos universos simbólicos, religiosos e culturais que funcionam como referencias para os dois 

indivíduos pôde ser percebida logo pela incompetência comunicativa e pela quebra do código 

de interação local (adequado ao contexto murid on-line) por parte de Verbe de Vie. A página 

                                                
51 https://leverbedevie.net/mission  
52 Em contexto brasileiro um dos pioneiros no estudo do uso religioso da internet é Airton Luiz Jungblut (2010). 
Sua pesquisa demostra como os evangélicos foram os primeiros que investiram com maior entusiasmo nas 

comunidades virtuais como espaços dinâmicos de ostentação e negociação identitária, devido em boa medida ao 

fato de o proselitismo militante ser uma obrigação nessa modalidade religiosa. Tal constatação convida-nos a fazer 

um paralelo com o uso intenso que os murids fazem das redes sociais e suas ambições de expansão universal. 

Além disso, Jungblut descreve diferentes padrões comportamentais entre adeptos de religiões diferentes, 

especificamente entre evangélicos e espíritas, em suas respectivas comunidades virtuais. Esta observação 

demonstra que as pessoas se apropriam da internet de formas diferentes, em conformidade com suas específicas 

crenças religiosas e bagagens culturais. 

https://leverbedevie.net/mission
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Facebook Mouvement International Bamba Fepp Bresil é un segmento do ciberespaço murid, 

onde as interações sociais e a formação de redes acontecem segundo padrões de fala/escrita e 

esquemas culturais especificamente murid e onde quem não compartilhar, pelo menos em parte, 

esse universo simbólico dificilmente poderia ser considerado parte do grupo. 

Segundo Beye (2014) a reprodução on-line de códigos comunicacionais culturalmente 

estabelecidos e baseados na hierarquia religiosa tradicional murid seria uma prova de que as 

práticas mediadas por computador se desenrolam em conformidade com as práticas tradicionais 

e que, portanto, o rápido desenvolvimento das ciberpráticas murids não representaria uma 

ameaça à estrutura e às lógicas tradicionais murids. 

Porém, Beye identifica também uma tendência de mudança no que se refere às práticas 

de transmissão e de mediação dos saberes, que decorre de uma nova relação dos discípulos com 

os textos sagrados (khassida). A versão digital dos textos e dos metatextos (exegese) ampliou 

a possibilidade de acesso aos saberes murids, que deixou de ser algo restrito à elite religiosa. 

 

4.2 Da Daara à Cyber Daara: transmissão do saber religioso e reprodução da hierarquia 

tradicional 

Os websites murids podem ser dedicados à confraria em geral ou a específicos 

marabouts ou, ainda, referentes a específicas dahiras ou específicos projetos no seio da 

Muridiyya. 

Um exemplo de website mais abrangente, dedicado à Muridiyya em geral, é 

www.majalis.com. O novo portal do site foi lançado em agosto de 2016, sendo ele um dos sites 

mais acessados pelos meus interlocutores e cujos conteúdos são amplamente compartilhados 

nas redes sociais. A palavra majalis vem do árabe e significa “lugar de encontro para discutir 

sobre coisas importantes” e o subtítulo do site é Université de l’Islam (Univetsidade do Islã). O 

título e o subtítulo sugerem um significado de autoridade e “cientificidade” que conferem 

legitimidade aos conteúdos publicados no site, como dá a entender o apresentador do novo 

portal no vídeo de lançamento acessível em 

https://www.youtube.com/watch?v=GBW_WHLf0YM.  

 

http://www.majalis.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GBW_WHLf0YM
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Figura 18: Interface de majalis.com 

 

O fundador do Projeto majalis é Abdoul Aziz Mbacke, um dos intelectuais mais ativos 

no plano nacional e internacional, chefe do Instituto Khadim Rassoul (IKHRA) e autor de Jihad 

for Peace (2009) e Ways unto Heaven (2009). Como consta na apresentação do site, “Majalis é 

uma organização de promoção do patrimônio religioso africano e senegalês, especificamente 

de sua herança sufi, da forma como foi revivificada pelo grande Mestre e pensador senegalês 

Cheikh A. Bamba (1853-1927)”. O site agrupa na homepage todas as suas subdivisões e 

funcionalidades: 

-Rádio in streaming; 

-Biblioteca de vídeos, que reúne 1537 vídeos do Youtube referentes a Muridiyya 

divididos em: comentários de obras, palestras, discursos, documentários, ensinamentos, 

entrevistas, figuras, rezas da sexta feira em Touba, Khassidas, Alcorão, Sermões e Wolofal; 

-Lista de emissões de produção própria da Majalis TV divididas em: mulheres do Islã, 

khidma, Mourid Press, Péncum Wolof, Leaders Murids, Yeesal, Notas de Leitura, Regards, 

Mag ñi e Majalis Academy: 

-Emissões em destaque; 

-Biblioteca de áudios, atualmente com 370 khassidas; 

-Atualidades e blogs, que atualmente reúne 38 artigos; 

-Agenda da Muridiyya: um calendário dos eventos da comunidade murid disseminado 

no mundo todo, onde o internauta pode pedir para inserir eventos que acontecem na sua cidade; 

-XamsAppDiiné: espaço onde o internauta pode fazer perguntas sobre qualquer aspecto 

da religião que serão respondidas pelos membros da comissão cientifica Majalis. As perguntas 
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podem ser digitadas, gravadas oralmente diretamente no site ou encaminhadas através do 

Facebook e do Whatsapp; 

-Redes sociais: onde o internauta é encaminhado diretamente à página Facebook do 

Majalis; 

-Perfis: onde são apresentadas personalidades da vida pública, autores, pesquisadores, 

etc.; 

-Causas e Iniciativas: para divulgar ações e projetos no campo social, religioso, da 

saúde ou da educação promovidos em benefício da confraria e da nação; 

- Majalis Academy: plataforma de pesquisa e de trocas acadêmicas a nível universitário 

nas áreas da religião, das ciências humanas e sociais, das tecnologias e outras; 

-Viático da semana: apresenta frases significativas do Alcorão ou de outros textos 

religiosos; 

-Cyber Daara: um programa e-learning de formação em Ciências Religiosas; 

- Espaço Majalis: para criar uma conta personalizada com a qual é possível inscrever-

se na Cyber Daara com uma aula-teste gratuita, receber notícias e um viático do dia, criar 

playlists personalizadas de vídeos e áudios e criar seu próprio blog. 

Vale a pena destacar a inovação da Cyber Daara, que no vídeo de lançamento do site é 

apresentada como “uma plataforma que se propõe a utilizar as notáveis potencialidades 

ofertadas hoje pelas tecnologias para formar à distância as crianças, sobretudo as da diáspora, 

mas também adultos que aspirem a aprofundar seus conhecimentos e aptidões nas ciências 

religiosas” (tradução nossa a partir do francês). 

Um amigo murid que mora na Itália já tinha me contado que seus filhos de 8 e 12 anos 

não precisam mais viajar todo ano para o Senegal nas férias de verão para fazer cursos 

intensivos de educação religiosa porque, agora, eles aprendem via Skype com um professor 

corânico de confiança que mora em Touba. Isso foi muito bom, disse ele, para as crianças não 

terem que se afastar dos pais e também representa um alívio para a economia familiar, já que 

não tem que pagar todo ano duas passagens de avião.  

O projeto Cyber Daara deixou-me curiosa e decidi me inscrever. Criei minha conta 

standard53 no Espaço Majalis e fiz a inscrição na Cyber Daara. É possível escolher entre 8 áreas 

de ensino: memorização do Alcorão, obras religiosas (khassidas), aprender os hadith, 

ler/aprender árabe, regras do culto, iniciação ao Islã (para crianças), seminários/certificações e 

outros tipos de formação. Cada área, exceto a última, é dividida em numerosos módulos mais 

                                                
53 Existe a possibilidade de fazer uma conta “vip” se o usuário desejar fazer uma doação em dinheiro para o Projeto 
Majalis. 
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específicos. Selecionei o módulo “Problemáticas contemporâneas da Muridiyya” na área de 

Seminários/certificações. Na seção “Informações pedagógicas”, o site solicita a inserção de: 

data de nascimento, nacionalidade, línguas faladas, nível de formação, eventuais dificuldades 

de aprendizagem e eventual formação prévia em ciências religiosas. Em seguida, o usuário 

insere os dias o os horários em que teria disponibilidade para assistir a aula. A tabela tarifária 

variava entre 16 e 32 euros, com descontos para quem inscrevesse mais de um filho. 

Achei interessante que no espaço dedicado à Cyber Daara, tanto no vídeo de lançamento 

como no próprio site, a imagem principal representa crianças negras, brancas e mestiças 

estudando juntas e traz a seguinte descrição: Cyber Daara Generation. Isso indica que o público-

alvo não são só crianças senegalesas emigradas ou com ambos os pais senegaleses, mas também 

crianças que nasceram de casais mistos (que, na Europa, não são poucas) e crianças que não 

tenham nenhum genitor senegalês. Já a presença de uma parte onde é perguntada a 

nacionalidade e as línguas faladas nos leva a pressupor que os organizadores do site vislumbrem 

a participação de interessados não senegaleses. 

Algumas horas depois ter encaminhado minha inscrição fui contactada via e-mail com 

uma mensagem de boas-vindas e o pedido para fazer contato pelo Skype com um professor 

Majalis. Meu professor foi Bassirou Lo, que disse ser neto de Serin Khadim Gueydel Lo, o 

marabout com quem participei do Magal de Touba de 2010. Efetivamente, o último nome 

coincidia. Independentemente do conhecido em comum, a gente se deu bem desde o começo. 

Bassirou falava tudo em francês e em wolof (para eu poder aprender mais). Ele me disse que já 

tinha 24 alunos no estrangeiro e me explicou como baixar o software webex, que é a plataforma 

de formação à distância utilizada pela Cyber Daara. Quando a aula começou, percebi que não 

era bem a temática que eu tinha escolhido. Ele estava me ensinando a ler árabe. Mas, como 

sempre quis aprender árabe, não reclamei do erro e acompanhei a aula com atenção. Na verdade, 

até hoje não sei se se tratou de um erro ou de uma iniciativa propositada. O professor me 

parabenizou e disse que se continuasse assim eu iria aprender o alfabeto todo em 27 aulas. 

Gostei e me entusiasmei tanto que até cheguei a marcar as aulas seguintes, dois dias por semana. 
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Figura 19: Interface do software webex de educação à distância usado pelo programa Cyber Daara do Projeto 
Majalis. 

 

O diretor executivo de Cyber Daara mandou-me o regulamento interno e o termo de 

compromisso. Quando fiz a conta do valor que deveria pagar em reais, comecei a reconsiderar 

minha escolha. Até porque naquele momento minha disponibilidade de tempo era bastante 

reduzida. Decidi adiar o começo das aulas e falei disso com meu professor. Ele disse que se 

fosse por causa do dinheiro não devia me preocupar, pois acharíamos um jeito de eu pagar 

menos porque, como ele disse: “somos murids, nos ajudamos entre nós”. Mas eu reiterei minha 

escolha de cancelar minha inscrição, por enquanto, e ele aceitou sem problemas. Mesmo assim, 

disse que se eu quisesse perguntar algo sobre a Muridiyya podia contactá-lo, inclusive para 

minha pesquisa. Tive que interromper meu curso de árabe, mas ganhei um interlocutor e, quem 

sabe, talvez um potencial amigo para visitar quando voltar ao Senegal. 

Cyber Daara é um exemplo paradigmático do dinamismo e da criatividade murid em 

adaptar as práticas de transmissão do saber religioso às novas condições sociais configuradas 

pelas migrações internacionais, assim como ao novo instrumental tecnológico que tornou-se 

parte integrante da vida cotidiana dos senegaleses da diáspora. Se no Senegal as crianças e os 

jovens vão à daara para receber uma formação religiosa e moral tradicional, no estrangeiro os 

filhos dos migrantes podem acessar a Cyber Daara para poder avançar no processo de 

anthropopoiesis (REMOTTI, 2007), isto é, no processo de produção social da pessoa, que em 

cada cultura segue diretrizes específicas, passando pela aquisição de saberes preestabelecidos e 

pela passagem por rituais específicos. Como mencionei no primeiro capítulo, o período de 

formação na daara confere prestígio ao indivíduo no âmbito murid e é interpretado como um 
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ritual de passagem que confere ao jovem maturidade e sabedoria, competências fundamentais 

para se ter sucesso na vida adulta. 

As possibilidades de aprendizagem autodidata aumentaram substancialmente, sobretudo 

para os discípulos emigrados e para os estrangeiros interessados, graças ao fácil acesso ao 

material através da internet e, antes disso, graças ao amplo investimento murid na digitalização 

e disponibilização on-line de um acervo o mais rico possível de textos, vídeos, áudios, imagens, 

etc. Apesar disso, a relação entre mestre e discípulo é mantida como alicerce da organização 

sociorreligiosa murid, já que o ritual do jebbelou (proclamação da própria submissão a um 

específico mestre) continua sendo o ritual iniciático obrigatório para quem quiser ser 

considerado um verdadeiro murid, salvo em casos raros54. Por isso, são fundamentais as visitas 

dos marabouts itinerantes que, disponibilizando-se a executar esse tipo de ritual no exterior, 

possibilitam a entrada efetiva de novos discípulos na confraria. 

Outra prova de que a figura do marabout não perdeu sua centralidade na Muridiyya 

contemporânea encontra-se no ciberespaço. Por exemplo, observa-se a proliferação de páginas 

Facebook dedicadas a específicos marabouts, onde os discípulos podem manter-se atualizados 

escutando os sermões do mestre e onde podem expressar sua devoção na expectativa de receber 

em troca uma benção. Mostrando-me a página Facebook de seu mestre, Billy emocionou-se 

dizendo que são exatamente as práticas religiosas coletivas de devoção a seu mestre o que mais 

lhe faz falta do Senegal: 

Sempre estamos acompanhando na net. Cada marabout tem tipo um assessor de 

imprensa responsável para publicar as coisas na net. Todos têm site, em wolof e em 

francês. Porque as coisas avançaram bastante. Porque hoje em dia é no mundo todo, 

não mais só no Senegal. Tem taalibes (discípulos) que estão fora, que estão 

acompanhando e fazendo o que puderem. A página do meu marabout chama-se 

Makarimal Akhlaq, é essa a frase de Serin Abdoul Karim Mbacke, porque ele veio 

para renovar para que todo mundo tenha o coração limpo. Por isso a gente diz Cheikh 

Abdoul Karim borom Makarimal Akhlaq... (pausa, vendo um vídeo dos baye-falls de 

Serin Abdoul Karim no Senegal)... É muito legal, eu só que me falta mais é isso, sabe? 

Que eu sinto mais falta. Bah... é massa! (Entrevista gravada em Caxia do Sul em 

31/10/2016). 

                                                
54 Em entrevista gravada em Caxias do Sul em 30/10/2016 um interlocutor murid explicou-me o motivo pelo qual 
ele estava momentaneamente sem mestre: “Meu marabout faleceu, e agora não consegui mais. Porque não estou 

no Senegal, e agora estou sem marabout. Todo mundo me diz: tem que achar um! Eu digo: sim, mas marabout é 
uma questão de confiança, é uma questão de coração por coração. Eu não vou ficar aqui e pegar outro marabout 

que eu não vi. Não! Tenho que conversar com ele para dizer, ok, eu gosto de ti e vou fazer o que tu mandar. Tem 

algumas pessoas que fazem isso de ficar com o filho do marabout que faleceu. Mas eu digo, não, se eu tenho 

confiança com o pai não quer dizer que devo ter a mesma confiança com o filho. É diferente. Quando eu vou para 

Senegal vou procurar um marabout, conversar com ele para escolher, ok, é ele. Eu não sou um murid radical, né? 

Eu sou um pouquinho moderado. Tenho um pouquinho de dúvidas. Critico.” Cabe notar que essa pessoa vem de 

uma família rica de Dakar e recebeu sua formação exclusivamente nas escolas francesas da capital, o que o leva a 

ter um posicionamento um pouco diferente em relação a algumas obrigações religiosas comparado com quem 

estudou nas daaras. 
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Se os discípulos criam uma ou mais páginas Facebook para cada marabout com o objetivo 

de manter unidos os mbokk taalibes (discípulos de um mesmo marabout) ao redor da figura do 

mestre, as redes sociais também servem para reatualizar periodicamente o poder da autoridade 

máxima da confraria, o califa geral. 

Através da internet o ndiguel (comando, recomendação) do califa geral (ou, em menor 

escala, de outro marabout) consegue ter um alcance mais abrangente e quase que imediato, 

chegando a ser visualizado ou ouvido em tempo recorde por todos os discípulos espalhados 

pelo mundo. O exemplo do ndiguel mais recente mencionado pelos meus interlocutores teve o 

objetivo de reforçar a unidade da confraria através das sessões coletivas de leitura do Alcorão 

e estimular atos de caridade para os mais necessitados. 

Pouco tempo atrás, mês passado, o califa geral Serin Sidi Mokhtar Mbacke falou uma 

coisa assim na internet pra todo mundo fazer orações. Ele escolheu um dia desses, 

tipo segunda-feira, para que quem puder vai fazer bastante oração, fazer uma comida 

para as pessoas que precisam, fazer sarakh, que é tipo comida, roupa, dinheiro que tu 

dá para as pessoas que precisam. Eu soube pela internet, Facebook ou Whatsapp, todo 

mundo vai compartilhar. (Entrevista com Cheikh, Caxias do Sul, 1/11/2016). 

 

No último ndiguel disseram que todo mundo tem que se encontrar e falar da bíblia55. 

Teve um anuncio que dizia que todo mundo tem que se encontrar e falar muito de 

bíblia, estudar, agradecer Deus e pedir desculpa. Nós nos encontramos na dahira todos 

os murids da cidade. Eu fiquei sabendo nos grupos Whatsapp. (Entrevista com Billy, 

Caxias do Sul, 31/10/2016). 

 

Graças às tecnologias digitais, o poder do califa geral através do ndiguel resulta ampliado, 

em vez de diminuído devido à distância dos seguidores. 

O ndiguel foi pronunciado no dia 1 de outubro 2016 para ser realizado dois dias depois. 

Como explicado, por exemplo, no website www.toubamajalis.com, num artigo intitulado 

Urgent! Ndiguel du Khalife general des mourides (01 Octobre 2016)56, a data coincidiu com o 

começo da estação invernal no Senegal (época da lavoura agrícola) e as rezas e leituras do 

sagrado Alcorão seriam um auspício para que a chuva caísse copiosa nos meses seguintes, de 

forma a proporcionar colheitas proveitosas no país todo. O problema das secas afeta a vida dos 

camponeses senegaleses de maneira mais marcante a cada ano, e os discípulos murids 

costumam esperar o ndiguel do califa geral para poder começar os trabalhos nos campos com 

esperança renovada (GUÈYE, 2003). 

 

                                                
55 Billy sempre se refere ao Alcorão com o termo “bíblia”, como para estimular empatia no interlocutor não 
muçulmano. 
56 http://www.toubamajalis.com/diwane/darou/salam/item/2491-urgent-ndiguel-du-khalife-general-des-
mourides-01-octobre-2016.html  

http://www.toubamajalis.com/
http://www.toubamajalis.com/diwane/darou/salam/item/2491-urgent-ndiguel-du-khalife-general-des-mourides-01-octobre-2016.html
http://www.toubamajalis.com/diwane/darou/salam/item/2491-urgent-ndiguel-du-khalife-general-des-mourides-01-octobre-2016.html
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Figura 20: Imagem que circulou na internet para anunciar o ndiguel de Serin Sidi Mokhtar para o dia 3 de outubro 
de 2016. No mesmo ano, outros ndiguels foram proclamados em julho e em março. 

 

Mas existem outros tipos de ndiguels: aqueles que visam mobilizar os discípulos para 

recolher recursos para a realização de projetos coletivos em Touba ou para o desenvolvimento 

da infraestrutura da cidade sagrada. Ou ainda, existem os ndiguels políticos, isto é a expressão 

de apoio ou oposição da confraria a determinados candidatos à presidência do Estado ou a 

específicas iniciativas políticas. Esse tipo de intervenção do religioso na arena política 

determinou a tessitura de complexas alianças entre Touba e o poder do Estado desde o mandato 

do primeiro presidente do Senegal independente, Leopold Sedar Senghor57. O apoio recíproco 

e a troca de favores entre Touba e PS (Partito Socialista) ficou mais evidente ainda nas eleições 

de 1983 e de 1988, quando o califa geral Abdoul Ahad Mbacke proclamou abertamente seu 

“ndiguel eleitoral” (AUDRAIN, 2004, p. 104) a favor do candidato Abdou Diouf. Porém, a 

partir da década de 90 a decisão do califa Serin Saliou Mbacke de se abster de qualquer 

indicação de voto em defesa da separação entre religião e política causou algumas mudanças 

na relação entre Estado e confraria murid. O analista político Xavier Audrain explica como esta 

proclamação de imparcialidade da mais alta autoridade murid teve uma dupla consequência: se, 

por um lado, colocou a imagem do califa geral como autoridade moral acima das brigas políticas 

e dos conflitos de interesse, por outro lado abriu o espaço para que os marabouts subalternos 

pudessem formular seus próprios ndiguels eleitorais, acionando outros esquemas de 

clientelismo descentrado (AUDRIAN, 2004, p. 105). 

A temática do envolvimento dos guias religiosos na política do Estado senegalês é muito 

complexa e mereceria um capítulo a parte. Considerando que isso não representa nosso foco 

                                                
57 Vale a pena notar que Senghor era católico e que isso não impediu a colaboração política com o califa geral de 
então, Serin Fallou Mbacke. 
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principal nesse momento, limitamo-nos aqui a citar os trabalhos de Audrian (2004), Beck 

(2001), Dozon (2010) e Seck, Kaag, Guèye e Fall (2015) como referências esclarecedoras sobre 

o assunto. Contudo, vale a pena frisar que a opinião dos marabouts sobre a realidade política 

do país de origem (mas também sobre aquela dos países de emigração) tem ampla ressonância 

nas escolhas e nas atitudes da maioria dos discípulos. Segundo muitos murids (e alguns 

pesquisadores), a relativa estabilidade política do Senegal deve-se exatamente à intervenção 

das confrarias sufi na arena política. Embora, como é normal, o Senegal também seja palco de 

manifestações de descontentamento popular, segundo Billy, é graças à intervenção dos 

marabouts, com seu constante encorajamento ao diálogo pacífico, que esses episódios não se 

transformaram até hoje em desordens sociais maiores. 

 

Lá no Senegal, se o povo quer sair pra rua porque o presidente está fazendo alguma 

coisa ruim... se o cheikh sair na TV ou na internet dizendo que ninguém faça, ninguém 

vai fazer... mesmo se tu tá morrendo de raiva dele, do presidente. (Entrevista gravada 

em Caxias do Sul, 31/10/2016). 

 

Um tal poder de (i)mobilização, com certeza, é invejado por qualquer representante 

político senegalês. Daí o interesse de qualquer candidato à presidência em manter boas relações 

com a família Mbacke. Segundo Tierno, qualquer político ambicioso deve declara-se parceiro 

dos murids para ter sucesso em sua carreira: 

Mesmo para ser presidente, se não ir para Touba (pausa... repetindo um gesto de 

negação com o dedo indicador) acho que tu não vai conseguir ser presidente. Tem que 

ir. Tem que dizer “eu sou murid”, ou “eu gosto dos murid”. Se não, tá errado, né! 

(Entrevista gravada em Caxias do sul, 30/10/2016) 

 

Tierno continua contando uma história segundo a qual um francês teria aconselhado aos 

senegaleses de nomear o califa geral dos murids como ministro das finanças: 

Um dia um francês perguntou: porque vocês não pegam o líder murid para ser ministro 

das finanças? Ele é a única pessoa que conheço no mundo que diz “eu queria um 

milharde hoje” e ele vai ganhar dois milhardes hoje mesmo. As pessoas vão dar o 

dinheiro pra ele e ninguém vai pedir prestação de contas. Só ele que pode fazer isso. 

Então nós temos essa capacidade der dar ao nosso marabout sem pedir prestação de 

contas. Ninguém vai perguntar aonde botaram o dinheiro nem nada. Porque nós temos 

uma confiança. Para dizer, nós sabemos que ele vai fazer com esse dinheiro uma coisa 

boa para a comunidade. (Entrevista gravada em Caxias do sul, 30/10/2016) 

 

A confiança dos taalibes (discípulos) em seus guias espirituais os levaria a obedecer a 

qualquer chamado. Muitos dos murids que conheci exemplificaram o ilimitado poder do califa 

geral com um hipotético ndiguel do retorno à terra sagrada.  

Eu acredito que muridismo é uma coisa tão forte que tá fazendo sucesso no mundo 

todo, sabe. E vejo que outros horizontes não têm essa coisa de acreditar que a gente 
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tem. Nós acreditamos mesmo! Sabe?! Nossa! Se o poder de lá (Touba) chamar todo 

mundo pra voltar a gente pega e volta, na hora. Porque nós pensamos que é mejor que 

el Estado, sabe? (Entrevista com Billy, gravada em Caxias do Sul, 31/10/2016) 

 

De fato, o ndiguel anual que pede a participação em massa dos discípulos no Grand Magal 

de Touba costuma surtir efeitos concretos nos projetos de mobilidade dos senegaleses 

expatriados e na afluência de recursos para Touba. Quem tiver condição (documentação 

adequada, férias e dinheiro) volta para o país de origem para participar do Magal em Touba, 

sem deixar de trazer consigo bens e dinheiro para fazer doações aos familiares, amigos e guias 

espirituais. Quem não puder viajar participa dos Magals paralelos que se organizam em todas 

as cidades do mundo onde há migrantes murids e, muito provavelmente, participa também das 

coletas para o envio de fundos (em formato de hadiya) para Touba. Essa é uma forma de 

contribuir de longe para os preparativos para o grande evento na cidade sagrada, que, na 

ocasião, recebe mais de 2 milhões de peregrinos a cada ano (GUÈYE, 2003). Obviamente, as 

doações que vêm do exterior, em dólares ou euros, convertidas em francos CFA costumam ser 

bem mais conspícuas do que as doações que provêm do contexto nacional. Na verdade, o rápido 

desenvolvimento que Touba conheceu nos últimos anos parece ter suas bases financeiras 

justamente nas hadiyas encaminhadas por dahiras instaladas no estrangeiro. 

Enfim, o ndiguel representa um recurso inigualável nas mãos das linhagens marabouticas, 

especialmente da família Mbacke. Sua eficiência em trazer recursos para Touba e em manter 

unida a confraria parece ter aumentado nos últimos tempos, apesar da dispersão mundial de boa 

parte dos fiéis murids. Portanto, parece que se, por um lado, as tecnologias digitais e a internet 

facilitaram o contato direto dos discípulos com os textos sagrados e com os metatextos 

(possibilitando o desenvolvimento de reflexões mais individualizadas), por outro lado, as 

mesmas tecnologias são intensamente aproveitadas para manter a autoridade da elite religiosa 

conforme a estrutura sociorreligiosa murid. 

 

4.3 “Desta vez falaremos por nós!”: abrir-se ao outro com narrativas próprias 

Na maioria dos websites murids, como em majalis.com, encontra-se o link para os perfis 

correspondentes nas diferentes redes sociais: Twitter, Facebook, Google+, Instagram e 

Youtube. E os que oferecem maiores recursos disponibilizam um link para baixar o aplicativo 

correspondente para smarthpones e tablets. 
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Figura 21: Link para baixar o aplicativo de Alazhar Touba. Embaixo, à esquerda os símbolos dos links para as 
páginas Alazhar Touba nas diferentes redes sociais. 

 

No Google Play há várias opções de aplicativos gratuitos para se ouvir rádios murids 

(Lamp Fall FM, Radio Touba, Durus 2.0, Mouride App, etc.) e alguns são específicos para ler 

e escutar a recitação de todas as khassidas de Ahmadou Bamba (Xassida On Line, Qasidas App, 

Massalik, Khassida Day, Xassida 24, Daraay Khassida, DST Daaray Serin Touba, etc.). 

Numerosos são os aplicativos gratuitos das webTVs (Al Muridiyya TV, Mouride TV, Lamp 

Fall TV, Majalis TV, Qaçid TV, Khidma TV, Bachiri TV, etc.). 

No programa ECHO da Lamp Fall TV, por exemplo, encontram-se numerosas 

entrevistas com especialistas da religião, homens e mulheres, que falam em inglês ou francês. 

Eis alguns exemplos das temáticas tratadas: “Decolonisng the mind: Mouridism in postcolonial 

Senegal”, “The spiritual journey. How to train a soul?”, “Cheikh Ahmadou Bamba: the Peace 

advocate” (entrevista à Mame Diarra, uma yaye fall alemã que traduziu para o alemão 

numerosas obras referentes à Muridiyya), “Guest Dr. Fallou Samb”, etc. Contudo, como 

geralmente acontece, a maioria das entrevistas levam um título em francês, mas a língua falada 

é wolof, como “Imigration et Solidarité”, “Role des dahiras Mame Diarra dans la diaspora”, 

“Roles des religieux dans le developpement du pays”, “Les parcours de un jeune entrepreneur 

Mbacke Mbacke: um example a suivre”, “4 choses à prêter attention avant de voter au 

referendum 2016”, “Les pièges de la laïcité senegalaise”, “Université Cheikh Ahmadou Bamba: 

de la base au sommet”, “Homosexualité par Samba Ndiaye”, “Maraboutage du 21.01.2016” 

etc.  

A crescente inclusão de entrevistas em inglês nas webTVs, nos websites e nos canais 

murids do Youtube, assim como a adaptação dos cursos da Cyber Daara para estrangeiros, 
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levam-nos a refletir sobre a missão de proselitismo que anima numerosos projetos da confraria, 

mas também sobre a abertura da Muridiyya para dialogar com outras culturas. É interessante 

notar que, quando as entrevistas, reportagens ou mesas redondas são destinadas a uma audiência 

estrangeira, o tema mais tratado é o da não violência. Nesses casos, Cheikh Ahmadou Bamba 

é equiparado a Nelson Mandela, Martin Luther King e Gandhi. A resistência anticolonial, a 

migração e os princípios do Sufismo também são temáticas que parecem ser percebidas como 

mais atrativas para os brancos. Outras questões, como o envolvimento dos marabouts na 

política senegalesa, o empreendedorismo murid, o debate acerca da proibição ou aceitação da 

homossexualidade, acerca da laicidade do Estado e sobre os numerosos casos de feitiçaria 

(maraboutages), são abordadas exclusivamente em wolof. Isso revela uma certa filtragem dos 

campos temáticos disponibilizados para os seguidores estrangeiros, tendo em consideração a 

reação altamente polêmica que determinados assuntos poderiam causar em ouvintes que não 

compartilham a mesma bagagem cultural da maioria dos senegaleses. 

Contudo, fica evidente o esforço dos murids (tanto através de projetos 

institucionalizados como por meio de iniciativas individuais e de grupo) para estimular e 

favorecer a aproximação dos brancos com os textos sagrados da confraria. 

Diversos interlocutores indicaram-me o site www.daaraykamil.com , como um recurso 

válido e confiável onde poderia encontrar a tradução das obras de Serin Touba em diferentes 

idiomas. Mactar Sylla é um deles e exprimiu assim sua confiança no projeto de mundialização 

da via murid através da internet:  

E se você vai na internet pode entrar direto na biblioteca de Touba. Tudo que você 

procura, tudo que você deseja entender sobre tudo que Serin Touba escreveu, 

astrologia... tudo está ali... você pode vê-lo. Ali estão as palavras de Serin Touba e 

este é o melhor jeito de aprender. Alguns brancos que se convertem entendem as 

coisas até melhor do que senegaleses, porque eles querem entender o significado 

profundo e vão procurar as traduções na internet. Tem tradução em francês, tem em 

inglês, em italiano, e daqui a pouco vai ver que vai ter até em português. Se você 

entrar em daraykamil.com acho que já traduziram para o português. Porque em 

Portugal também tem muitos murids, muitíssimos!” (Entrevista via Skype, gravada 

em 02/08/2016. Tradução nossa a partir do italiano).  

 

http://www.daaraykamil.com/
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Figura 22: Interface do site daaraykamil.com. Sessão das khassidas traduzidas em inglês. 

 

Como indica o título do site, o Projeto daaraykamil consiste na digitalização e 

divulgação dos escritos de Cheikh Ahmadou Bamba, e o site apresenta-se como uma biblioteca 

virtual. Para evidenciar a importância de se ler os textos do fundador da Muridiyya, é citada 

uma frase atribuída a ele: “My miracles are my writings”. Na verdade, há a tradução das 

khassidas só em inglês e em francês, mas mesmo assim dá para perceber o esforço e o 

investimento na difusão do saber murid além das fronteiras da confraria. Outro exemplo nessa 

direção é o aplicativo Qasidas Project, que também disponibiliza a tradução em inglês de 

algumas khassidas58. 

Na internet ainda não encontrei traduções das khassidas em português, mas um 

interlocutor de pesquisa, comentando sobre a ampla consulta às versões digitais pelos adeptos 

não senegaleses, sobretudo na Europa, antecipou que é intenção da dahira de Caxias do Sul 

investir na redação de traduções para brasileiros:  

Os toubabs leem! Aqui no Brasil talvez não leem muito, porque ainda não tem, quase 

não tem. Mas nos outros países tem bastante, você sabe disso né? Na Itália tem muito, 

na Espanha... A gente vai começar fazer aqui também. Agora me deram um trabalho 

nesse Magal para eu fazer uma tradução de um vídeo em francês, tem 27 minutos, eles 

querem que eu traduza para português. (Entrevista com Cheikh, gravada em Caxias 

do Sul, 1/11/2016) 

 

                                                
58 A tradução em italiano de algumas khassidas e de outros textos relacionados com a Muridiyya podem ser 
encontradas na página do Facebook Khassidas Serin Touba in Italiano. 
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Na ocasião do Magal 2016 foram divulgados em diversos grupos Whatsapp seis textos 

em português (que uma amiga de Tierno traduziu do francês) acompanhados por uma 

mensagem que encorajava os membros do grupo a compartilhar esses arquivos com todos os 

brasileiros que teriam interesse em conhecer melhor a Muridiyya59. Os textos originais são 

trechos de textos maiores produzidos pela dahira Hizbut Tarqiyyah, principal organizadora das 

Grandes Exposições sobre o Muridismo em Touba. Os seis textos são intitulados da seguinte 

forma: A cidade santa de Touba; A filosofia islâmica da paz; A fundação de Touba; A 

universalidade da missão de Cheikh Ahmadou Bamba; O muridismo: uma dimensão 

transnacional e transtemporal; O pacto do morador de Touba. Os textos são breves (uma página 

e meia cada um) e um tanto repetitivos, mas trazem citações das khassidas e do Alcorão e 

oferecem uma ideia da centralidade da cidade sagrada de Touba no universo murid, da ênfase 

posta no Islã como religião de paz e na abertura da Muridiyya às outras culturas:  

 

Quanto ao nome “Tûbâ”, ele se origina no Sagrado-Alcorão e significa “Alegria, 

Felicidade”, em referência à árvore paradisíaca do mesmo nome e que o Alcorão cita 

na sura 13, verso 29: “Os que crêem e fazem boas obras, terão felicidade (tuba) e 

aprazível retorno.” (Trecho do texto A fundação da cidade de Touba) 

 

“Faça da minha morada, a cidade benta de TOUBA, o Paraíso do fiel que confiou no 

simples rosto de DEUS e está comprometido na busca do Absoluto. (...) São 

absolvidos dos seus primeiros e últimos pecados os que elegem domicílio em TOUBA 

e todos que vem em sinal de piedade.” (Palavras de Cheikh Ahmadou Bamba, trecho 

do texto O pacto do morador de Touba) 

 

Debater o conceito de “PAZ” é, hoje em dia, uma imperiosa necessidade, 

especialmente para nós, muçulmanos, para apresentar ao mundo a verdadeira filosofia 

islâmica da Paz em toda sua autenticidade. Isso nos permitirá eliminar as acusações 

de “terrorismo” feitas ao Islã. (Trecho do texto A filosofia islâmica da paz) 

 

Assim, através desta exposição, Hizbut-Tarqiyyah vem atuar seu papel de ator no 

acesso universal à informação, que é a pedra angular do encontro da diversidade das 

culturas. (Trecho do texto A universalidade da missão de Cheikh Ahmadou Bamba) 

 

Considerando que os destinatários dessas traduções são os brasileiros, a divulgação 

desses textos pelo Whatsapp representa uma forma de se autonarrar, de apresentar ao outro a 

própria religião segundo o próprio ponto de vista. 

É evidente que o maior acesso às tecnologias digitais e à internet está contribuindo 

significativamente para que as autonarrativas de grupos subalternos consigam ter uma audiência 

amplificada, dificilmente imaginável algumas décadas atrás. 

                                                
59 Eu recebi esses textos no grupo TOUBA BRASIL TV RS. 
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Hoje, as redes sociais são bastante utilizadas pelos murids para dissociar a própria 

confraria do fundamentalismo islâmico e para difundir contradiscursos em reação à 

demonização do Islã por parte de uma certa parcela da mídia nacional e internacional. 

Numerosas postagens nesse sentido foram publicadas no Facebook após os atentados de janeiro 

de 2015 à sede do jornal satírico Charlie Hebdo em Paris, voltando a aparecer com uma certa 

regularidade em páginas e perfis de discípulos e de mestres murids. 

 

 

Figura 23: Vídeo que circulou no perfil de vários discípulos murids no qual Papa Francisco alerta para o erro de 
associar o Islã com o terrorismo. 

 

 

Figura 24: Esse vídeo intitulado "L'Islam de la paix face au terrorisme" foi públicado ná página Facebook dedicada 
a Serin Mame Mor Mbacke. A mensagem que transmite é que os paises africanos devem unir-se para combater o 
terrorismo. 

Outro exemplo de autonarrativa que os migrantes senegaleses têm interesse em difundir 

diz respeito à experiência migratória e à imagem do Senegal e da África que se quer transmitir 
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aos brasileiros. Tierno Sylla explicou assim alguns objetivos da criação do canal do Youtube 

Touba Brasil Tv (e das correspondentes páginas nas redes sociais): 

A ideia é fazer uma mídia descomplicada, ou simplificada, para os senegaleses que 

não entendem muito português. Porque tem muitas leis trabalhistas que eles não 

entendem. Tem muitas coisas também que acontecem na economia do Brasil e na 

política que tem que entender, porque uma pessoa que fica em um país que não 

entende as leis, ou as coisas, pode estar fazendo contra a lei sem saber, né. (...) 

O objetivo também é divulgar nossa cultura. Fazer um jornal em português, para 

explicar aos brasileiros, por exemplo, o Magal, nossos costumes, nossa religião, nossa 

maneira de trabalho, de família. 

E também mostrar ao brasileiro outro entendimento da migração. Porque sempre a 

migração senegalesa quem tá falando é RBS, Globo ou TV Brasil, mas eles estão 

falando no olho do brasileiro, mas não no olho do refugiado mesmo. Então talvez eles 

mostram alguns documentários ou reportagens que são bem irados mas que não é 

exatamente que a pessoa está fazendo assim. Têm uns, por exemplo, que te dizem 

“bah, os senegaleses saíram do Senegal por conta da fome e essas coisas”... nãããããão, 

não é assim não. Tu já foi pro Senegal, tu sabe que Senegal não é pobre, pobre, pobre 

não. Senegal é bem diferente do que dizem nas mídias, nas coisas. (Entrevista gravada 

em Caxias do Sul, 30/10/2016) 

 

Além de facilitar a circulação das informações a nível intragrupo, o canal Touba Brasil 

Tv visa propor aos brasileiros uma representação êmica da cultura, da religião e da experiência 

migratória vivenciadas pelos senegaleses, sobretudo os murids. Tal projeto responde à 

necessidade de contar a sua história segundo seu próprio ponto de vista e com a própria voz, 

possibilidade que durante séculos a historiografia oficial negou aos povos africanos e que hoje, 

devagarinho, parece assumir contornos mais realísticos. Todos os senegaleses que conheci são 

pessoas orgulhosas da própria história e da própria cultura. Não costumam se fazer de vítimas 

e preferem sempre exaltar a índole lutadora de seu povo e de seus líderes.  

No ciberespaço murid, a figura de Cheikh Ahmadou Bamba vem sendo associada com 

cada vez mais frequência ao processo de descolonização da África e de independência do 

Senegal. 

Numa postagem do dia 2 de novembro de 2016, Demba Kappo Nabibambiste, um murid 

que mora em Caxias do Sul, publicou no seu perfil do Facebook uma foto do fundador da 

Muridiyya com a seguinte homenagem: 

O libertador do povo africano da ocupação ocidental... sem guerra nem armas... uma 

luta espiritual religiosa que fez da religião muçulmana uma religião modelo ... Serin 

Touba: um monumento da história do mundo... quem quer saber mais não falta o 

Grande Magal de Touba dia 19 de novembro. 

 

O convite, em português, foi publicado alguns dias antes do Magal e parece ser destinado 

a não senegaleses que possam se interessar em conhecer melhor a religião e a cultura desses 

novos migrantes africanos que estão mudando o perfil demográfico da cidade gaúcha. Mais 
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uma vez, vemos aqui que, quando se trata de apresentar a própria religião, os murids evidenciam 

sempre seu comprometimento com o pacifismo, com a elevação espiritual e com o 

empoderamento do povo negro. 

Abrir-se ao outro, ao caxiense ou ao brasileiro em geral, faz parte das estratégias de 

inserção do grupo, na consciência de que boa parte dos preconceitos dos autóctones vem da 

falta de conhecimento sobre a África, sobre o Senegal e sobre o Islã.  

Além do convite para a participação nos eventos religiosos, a Associação dos Senegaleses 

de Caxias do Sul e o Coletivo Senegal Ser Negão Ser legal costumam organizar um par de vezes 

por ano jantares ou almoços de comida típica senegalesa. Esses eventos são abertos ao público, 

mas uma pequena contribuição é necessária para cobrir os gastos. Geralmente, a degustação é 

acompanhada pelo ritmo das percussões do grupo Sabar Africa e por exposições de artistas 

senegaleses residentes na região. Esses encontros estimulam o diálogo intercultural, favorecem 

a criação de laços de amizade e, consequentemente, a ampliação das redes de apoio e da 

estrutura de oportunidades para os novos residentes estrangeiros. 

No dia 4 de abril, comemora-se a independência do Senegal, que, na visão de muitos 

murids, deve-se em boa medida à luta anticolonial e pacífica de Cheikh Ahmadou Bamba. No 

portal Touba Majalis foi publicado um artigo que justificaria a mudança da data do dia da 

Independência pela data da partida para o exilio de Cheikh Ahmadou Bamba (anualmente 

comemorada no Grand Magal). 

Le Sénégal a obtenu son Independance de la domination COLONIALE contre la 

pratique de l'Islam, le jour du départ d'exil de Khadimu-r-Rassul. Le Senegal a aussi 

obtenu son Independance Islamique, grace à Serin Touba, qui a combattu sans arme. 

En effet, c'est grace à cet exil que le Senegal peut pratiquer l'Islam. C'est lui qui priait 

quand la priére était synonyme de mort. Donc, il est temps de revoir la date de la 

célébration de notre Indépendance. Il semble qu'une autre date ait beaucoup plus de 

signification que celle retenue actuellement. A savoir le "MAGAL DE TOUBA". Si 

l'on se réfère au contexte de l'époque, il y a lieu de réfléchir sur la valeur historique 

du Départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba et la libération des esprits qui s'en est 

suivi. Son combat, bien que trouvant exclusivement son fondement et sa source dans 

l'Islam, est également une lutte de libération des consciences jusque là muselées par 

les colonialistes. Rappelons que certaines personnes ont tenté de s'y opposer, mais en 

vain. La dimension incommensurable de Bamba, sa foi indestructible en Dieu et son 

admiration unique à l'égard du Prophète (psl), lui ont permis de défendre, bien avant 

Senghor, ou Aimé Césaire, la négritude. (…) Cheikh-Al Khadim a résisté à la 

barbarie, pour la libération du peuple Sénégalais et pour hisser haut l'étendart de 

l'Islam. Cheikh Ahmadou Bamba appartient au patrimoine du Sénégal, du monde tout 

court. Donc la date du Magal marque un point important dans l'Hisoire du Sénégal. Si 

l'indépendance signifie Libération et combat, je ne vois pas une date aussi symbolique 

que celle du Magal60. 

                                                
60 https://www.toubamajalis.com/diwane/darou/salam/item/77-independance-du-senegal-grace-a-Serin-touba-
ra?switch_to_desktop_ui=1  

https://www.toubamajalis.com/diwane/darou/salam/item/77-independance-du-senegal-grace-a-serigne-touba-ra?switch_to_desktop_ui=1
https://www.toubamajalis.com/diwane/darou/salam/item/77-independance-du-senegal-grace-a-serigne-touba-ra?switch_to_desktop_ui=1
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Para os murids, Cheikh Ahmadou Bamba representa o maior herói nacional, aquele que 

permitiu que os muçulmanos pudessem praticar sua religião livremente. Sobretudo, foi ele que 

deu impulso ao processo de emancipação das consciências do jogo colonial, contribuindo para 

que os senegaleses vivenciassem seu ser negro como algo positivo, algo de que pudessem se 

orgulhar e não como um limite ao desenvolvimeto pessoal e nacional. Essa atitude do cheikh 

teria inspirado os pensadores da negritude como Cesáire e Senghor, sendo que esse último 

(primeiro presidente da República, católico, formado em universidades francesas) figura nos 

livros de história como o pai da independência senegalesa. Na ótica do autor do artigo que 

analisamos, a descolonização das consciências e dos pensamentos seria a base para uma 

verdadeira independência política e econômica, ou até algo mais importante e mais libertador 

do que essa última. Touba representa para os murids o exemplo máximo de sucesso econômico 

e social, um território autônomo que se desenvolveu segundo lógicas próprias, sem a 

interferência do “patrocínio” francês com suas imposições neocoloniais e seus propósitos 

fraudolentos. 

 

 
Figura 25: Essa imagem circulou no ciberespaço murid por ocasião do dia da Independência do Senegal, dia 4 de 
abril. Em específico, a imagem aqui reproduzida foi publicada no portal Touba Majalis. 

 

Internet e redes sociais permitem que interpretações murids sobre o processo de 

descolonização do Senegal e sobre o lugar de Touba como centro do mundo circulem com mais 

facilidade e que cheguem a ser visualizadas por não murids, por brancos, por jornalistas ou 

pesquisadores que, por sua vez, podem contribuir para levar adiante essas compreensões não 

hegemônicas da história, essas visões de mundo “periféricas”, essas epistemologias do sul 

(BOAVENTURA, 2010). 
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Mamour Sop Ndiaye, professor, engenheiro e empreendedor senegalês, residente no Rio 

de Janeiro, conseguiu, graças a sua notável articulação política, que o Magal de 2016 pudesse 

ser celebrado no Caminho Niemayer, no interior de um edifício que é o símbolo da cidade de 

Niterói. Três dias antes do evento, Mamour publicou na sua página Facebook uma foto do 

comitê organizativo do Magal acompanhada pelo seguinte comentário: 

O comitê de organização do Magal 2016 se reuniu hoje para acertar os últimos 

detalhes. Disciplina, ordem e generosidade não faltaram. É uma grande oportunidade 

pra vc conhecer a África contada pelos próprios africanos. 

O evento acontecerá no sábado 19/11 no Caminho Niemeyer das 09h a meia noite. 

Desta vez falaremos por nós! 

 

 Eis outro exemplo de como a festa do Magal, celebrada no mundo todo e amplamente 

divulgada nas redes sociais, seja percebida pelos senegaleses como uma oportunidade de se 

apresentar aos outros de uma forma independente, através de lógicas e categorias próprias. 

“Desta vez falaremos por nós!” Soa como um alerta: parem, brasileiros, de querer saber o que 

é o Islã fazendo próprias as explicações simplistas e imprecisas dos repórteres da rede Globo. 

Parem de acreditar que África é só guerra, fome e savana e venham escutar o que africanos de 

carne e ossos têm a dizer sobre sua terra de origem, sua história, sua cultura e suas crenças. 

Os usos da internet de que falamos nesse subitem são exemplos de utilização contra-

hegemônica (e potencialmente revolucionária) da esfera midiática, que hoje pode ser feita com 

muito mais facilidade do que há algumas décadas atrás, quando a veiculação da informação 

acontecia de forma unidirecional, via TV ou rádio. É verdade que os conteúdos nunca são 

assimilados de forma passiva (ABU-LUGHOD, 2006), mas o fato de que hoje qualquer um 

pode produzir, selecionar e transmitir conteúdo a um amplo raio, com um alcance 

potencialmente global, complexifica consideravelmente os fluxos globais de circulação das 

informações. Desse ponto de vista, a internet representa, sem dúvida, um poderoso instrumento 

em direção à democratização do acesso à informação e, consequentemente, das possibilidades 

de participação política, como demonstra o estudo de Castañeda (2014) sobre o Avaaz61. 

Segundo Castañeda, desde a década de 90, a internet vem contribuindo positivamente 

para as mobilizações locais, nacionais e transnacionais contemporâneas ampliando o repertório 

das ações coletivas de engajamento político. As tecnologias digitais, a internet e, mais 

recentemente, a conectividade móvel levaram a uma transformação estrutural do campo 

midiático, fortalecendo a produção independente e participativa em detrimento dos meios de 

difusão monopolizados. Os custos menores em relação à mídia tradicional, a possibilidade de 

                                                
61 Avaaz é “uma organização surgida em 2007, que promove campanhas multitemáticas em diferentes escalas a 
partir do envio de e-mails para pessoas que estão cadastradas em sua base de dados” (CASTAÑEDA, 2014). 
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circulação da informação em tempo real e da criação de redes policentradas e integradas de 

ação conjunta (SPIN) abriram novos espaços para as iniciativas de grupos excluídos da mídia 

hegemônica. O autor apresenta a história da luta zapatista, em que, pela primeira vez, a internet 

desempenhou um papel central em transformar reivindicações locais em fatos globais. Esta 

lógica de ação política transnacional e conectada inspirou muitos outros movimentos em defesa 

de grupos indígenas e por uma globalização alternativa, como testemunham os eventos de 

Seattle (1999), Washington (2000) e Gênova (2001) ou a chamada primavera árabe, as ações 

dos indignados na Espanha e as mobilizações no Brasil em 2013. 

Se considerarmos a comunicação como a base para a formação dos movimentos sociais, 

é fácil entender a centralidade da internet e das TICs na estruturação das formas 

contemporâneas de engajamento político, onde as redes digitais como Facebook, Twitter e 

Youtube, ente outras, surgem como ferramentas decisivas de organização, coordenação e 

mobilização. Em particular, a plataforma Youtube é citada por Castañeda como um instrumento 

decisivo nesse tipo de mobilizações translocais, já que possibilita a circulação de informações 

em formato audiovisual, possivelmente agrupadas em específicos canais que podem funcionar 

como eficazes vias alternativas de comunicação.  

Gurgess e Green (2009) dedicaram um livro inteiro ao Youtube, apresentando-o como o 

maior fenômeno da cultura participativa que está transformando a mídia e a sociedade. Segundo 

os autores, o amplo uso dessa plataforma alterou as relações de poder entre mercado e 

consumidores, consentindo a esses de participar ativamente na criação e circulação de novo 

conteúdo. Através da distribuição e agregação de vídeos amadores, o vlogging e o jornalismo 

open source, o Youtube cumpre uma função de plataforma bottom-up de criatividade 

vernacular, contribuindo para visibilizar a diversidade cultural e as iniciativas à margem. 

Porém, os autores apontam também para alguns limites que decorrem de controversas lógicas 

de negócio, que podem resultar em sistemas de vigilância e de manipulação nem sempre 

observáveis. Isto, para alertarmo-nos sobre os limites do mito do Do It Yourself e da utopia 

digital. 

Apesar das enormes possibilidades de visibilidade abertas pela internet e pelas TICs às 

minorias e aos excluídos, não podemos cair na armadilha do determinismo tecnológico, 

achando que a inclusão digital, por si só levaria a melhores condições de vida para todos e, 

consequentemente, a uma maior igualdade social62. 

                                                
62 Sobre os limites das políticas públicas de inclusão digital, veja-se Scalco (2012). 
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Contudo, a internet abriu novos espaços de agenciamento, novas possibilidades de 

mobilização conjunta, novos canais para que outras vozes sejam ouvidas. Esses novos cenários 

midiáticos, se aproveitados com habilidade e criatividade, podem constituir um estímulo e uma 

ferramenta vantajosa para grupos marginalizados mas determinados em sua luta pela 

visibilidade e por direitos équos. 

 

4.4 Os tam-tans do ciberespaço murid: as redes sociais on-line para conectar, informar e 

mobilizar os discípulos da diáspora  

As dahiras de todos os lugares do mundo criam páginas no Facebook para conectar 

seus adeptos e facilitar, dessa forma, a circulação das informações. De fato, o Facebook é uma 

plataforma amplamente usada pelos murids, como demonstra a proliferação de perfis, páginas 

públicas e grupos fechados murids dedicados a Serin Touba, Mame Cheikh Ibra Fall, à cidade 

de Touba, a específicas dahiras, a específicos marabouts (vivos ou falecidos), a específicos 

projetos, etc. A grande quantidade de conteúdos compartilhados e o número de curtidas 

recebidas demonstram a intensidade do uso. 

Como pode-se imaginar, os conteúdos mais publicados referem-se à vida e às obras de 

Cheikh Ahmadou Bamba: fotos da khassidas, montagens fotográficas ou pinturas que resumem 

momentos significativos da vida do grande mestre ou de seus familiares (de modo particular, 

sua mãe, Mame Diarra Busso, para a qual celebra-se um especifico Magal), etc. Toda a 

iconografia tradicional murid é acionada nestas páginas, perfis e grupos, mas o aspecto 

interessante do Facebook é que ele permite aos taalibes (discípulos) comuns mostrar seus atos 

religiosos aos demais membros da confraria. No Facebook, os murids expatriados encontram 

um espaço onde podem expressar seu pertencimento religioso e demonstrar que o afastamento 

físico de Touba não prejudicou seu compromisso com a confraria. Como demonstração disso, 

o compartilhamento de fotos e vídeos acontece com maior intensidade por ocasião das 

celebrações do calendário murid (Magal, Tabaski, Gamu, Journé Khassidas, etc.), quando os 

taalibes expatriados se reúnem para rezar e glorificar Cheikh Ahmadou Bamaba. Ou ainda, por 

ocasião da chegada de algum marabout, os taalibes nunca deixam de registrar e publicar o 

momento em que vão visitar o mestre (ziar). Desta forma, todos no Senegal (amigos, parentes, 

congregados) sabem que aquela pessoa está cumprindo seus deveres religiosos e que não está 

se afastando do reto caminho. 
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Figura 26: Ziar de Cheikh Ndiguel Fall em Passo Fundo. Foto postada no perfil Facebook de Oumar Diuof, um 
baye fall discípulo de Serin Modou Kara e que mora em Caxias do Sul desde agosto de 2016. 

 

 
Figura 27: Ziar de Serin Mame Mor em Caxias do Sul, 3/4/2015. 

 

Quando, em março de 2015, Serin Mame Mor Mbacke veio para o Brasil, as páginas 

Facebook de todas as dahiras do país e de muitos fiéis pululavam de fotos, vídeos e artigos 
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sobre o assunto. Serin Mame More é filho de Serin Murtada (filho mais novo de Cheikh 

Ahmadou Bamba), o marabout que primeiro começou a viajar regularmente para Europa e 

Estados Unidos para visitar seus discípulos, o que o tornou guia também de muitos brancos 

convertidos. Serin Murtada fundou muitas Keur Serin Touba (Casas de Serin Touba) no 

estrangeiro para contribuir com a divulgação do pensamento de Ahmadou Bamba e com esse 

mesmo fim instituiu o Bamba Day63. Hoje, Serin Mame Mor está seguindo as pegadas do pai e 

dos discípulos migrantes, sendo o marabout que mais se destaca pela sua vida em constante 

mobilidade e pelo seu engajamento em prol do dialogo intercultural e interreligioso. Por esse 

motivo, em 2008, ele chegou a ser recebido pelo Papa Bento XVI, no Vaticano (figura 28). 

 

 

Figura 28: Foto do encontro entre Serin Mame Mor e o Papa Bento XVI publicada na página Fcebook da dahira de 
Caxias do Sul com o seguinte comentário: não é a religião que divide, é o homem que usa a religião para dividir. 

 

Serin Mame Mor é considerado o “embaixador dos migrantes”, porque em cada país e 

cada cidade ele encontra-se com as autoridades locais para discutir as dificuldades e as 

necessidades dos migrantes senegaleses. Isto aconteceu, por exemplo, em Caxias do Sul no dia 

28 de março, quando, no auditório do Colégio São José, os membros da dahira organizaram 

um bate-papo com Serin Mame Mor, o bispo da diocese de Caxias do Sul, a vereadora Denise 

Pessoa (PT), um representante da Polícia Federal e a Irmã Maria do Carmo, coordenadora do 

Centro de Atendimento ao Migrante. 

                                                
63 Sobre a realização deste evento em Nova Yorque veja-se Sufis on Parade: performance of black, african and 
muslim identities (ABDULLAH, 2009). 
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Os guias religiosos que vêm para o Brasil vão também para Argentina64, onde há uma 

presença relevante de senegaleses murids. Se os marabouts itinerantes cumprem a função de 

conectar os nós das redes transnacionais murids, a internet e as redes sociais on-line vêm 

contribuindo ulteriormente para a manutenção dessas redes, incrementando as relações à 

distância entre congregados, tanto a nível individual quanto coletivo. 

Por exemplo, existe uma página Facebook que reúne TOUBA BRASIL TV E TOUBA 

ARGENTINA TV (Toubabrasiltv et touba Argentinatv) e um perfil, a nível regional, que reúne 

todas as dahiras do Rio Grande do Sul (Dahiras Riograndedesul). A primeira conta com 1097 

curtidas e o segundo conta com 580 amigos. 

 

 

Figura 29:Página Facebook de Touba Brasil Tv e Touba Argentina TV com imagens do Magal Mbaké Kadior, 
celebrado em Buenos Aires no dia 24 de março de 2016, com a presença de Serin Inrahima Khalil Mbacke, filho 
de Serin Fallou. 

 

                                                
64 Outro marabout que costuma vir bastante para o Brasil é Serin Ibrahima Khalil Mbacke, filho de Serin Fallou 

Mbacke. 
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Figura 30: Página pessoal da Federação de Dahiras do Rio Grande do Sul. 

 

Estes pontos de encontro virtuais servem também para mobilizar rapidamente os 

congregados em casos de emergências. Por exemplo, já me aconteceu, mais de uma vez, de ler 

posts que anunciavam a triste morte de algum membro da comunidade e convidavam os 

congregados a contribuir com as despesas para o repatriamento do corpo, a fim de que pudesse 

receber digna sepultura65. E, em muitos casos, poucas horas depois seguia o anúncio de que a 

importância necessária tinha sido alcançada, como enésima prova da eficiência da rede murid 

de apoio mútuo. Isto aconteceu, por exemplo, em abril de 2015, quando em Nova Hamburgo 

(RS) faleceu por afogamento Cheikh Seye, de 25 anos. Os membros das dahiras de Caxias do 

Sul, Passo Fundo e São Paulo pediram nas redes sociais para que todos os senegaleses e 

senegalesas contribuíssem com 50 reais para poder repatriar o corpo o mais rápido possível. 

Os repatriamentos financiados pelos congregados não acontecem só quando alguém 

morre. Pode acontecer, por exemplo, quando alguém sofre de problemas psicológicos e precisa 

voltar na sua terra natal para retomar os laços sociais perdidos ou para se submeter a algum 

tratamento de cura tradicional e/ou espiritual: 

Têm muitos senegaleses que têm dificuldade pra voltar para o Senegal, então a gente 

vai coletar dinheiro, pagar a passagem e ele vai. Agora tem outro moço senegalês que 

tem problemas de cabeça, que é um pouquinho fora da casinha, então na dahira 

                                                
65 Todos os murids desejam ser sepultados em Touba, porque seria esse o caminho mais breve para alcançar o 
paraíso: “Todo murid quer. Mas esse primeiro cemitério (o mais antigo) está cheio. Tem mesmo pessoas que estão 

desenterrando os corpos para botar outros! É complicado. Mas agora tem outro cemitério, onde foi enterrado meu 

pai. Mas tem alguns que diz ‘eu quero o primeiro cemitério’. Eles acham que se não forem enterrados ali eles vão 

perder pontos, né?! (risos irônicos). Mas eu acho que não”. (Entrevista gravada com Tierno em Caxias do Sul, 

30/10/2016).  
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coletamos dinheiro pra mandar ele pro Senegal. Então não precisa chamar sua família. 

Porque sua família já passou dificuldade para mandar ele aqui. Então a família tava 

recebendo dinheiro desse trabalho do moço, agora que tem problemas nós não vamos 

chamar eles pra dar mais dificuldades pra eles. Então nós vamos resolver isso e 

mandar pro país. (Entrevista com Tierno, gravada em Caxias do Sul, 30/10/2016). 

 

Nas palavras de Tierno, se a pessoa que agora está passando por sérios problemas, antes, 

sustentava com seu trabalho no Brasil a família que ficou no Senegal, não pode ser exigido 

dessa família bancar o custo da viagem de volta. Diante desse tipo de situações complicadas os 

congregados se unem para coletar dinheiro para ajudar o desventurado e sua família. 

 O Whatsapp é outra plataforma muito usada para fazer esse tipo de mobilizações em 

prol de algum murid em dificuldade. Um exemplo é a coleta de dinheiro a nível de todas as 

dahiras do Brasil para arrecadar a cifra necessária para que um senegalês residente em Passo 

Fundo possa se submeter a uma cirurgia urgente num hospital privado. 

Tem uma pessoa por exemplo em passo fundo que tem um problema de pernas. Tem 

que abrir, botar uma bota, fazer cirurgia... ele precisa de 24 mil reais para fazer.  Então 

nós estávamos fazendo arrecadar dinheiro no país inteiro entre os senegaleses. Agora, 

acho que daqui a pouco, semana que vem, nós vamos conseguir esse dinheiro. Então 

não precisa chamar a família dele nem nada. Vamos fazer. (...) 

Tem o grupo whats das dahiras do Brasil. Todos os líderes de dahiras do Brasil, 

quando tem alguma coisa, conversam dentro desse whats. O que tem que fazer... como 

é esse programa de 24 mil reais que tem que arrecadar pra o cara. Todas dahiras tem 

que pedir os membros pra pedir 20 reais cada um, pra geral pessoas. Então cada dahira 

vai mandar o dinheiro no grupo whats e diz “esse aqui é o comprovante de manda 

(envio)”. Uma dahira vai mandar 100 reais, outra 1110, outro 200, outro 300. Só os 

líderes fazem parte desse grupo, só os jawrings. Só eles pra decidir e depois eles vão 

passar (a informação) pros outros. (Entrevista com Tierno, gravada em Caxias do Sul, 

30/10/2016) 

 

Esse depoimento refere-se ao grupo Whatsapp dos líderes (jawrings) das dahiras de todo 

o Brasil. A atividade desse grupo comprova a existência de uma rede on-line que conecta as 

várias dahiras sediadas no país, permitindo-lhes realizar ações conjuntas em tempo breve. 

Mas, as informações circulam por muitos outros grupos Whtasapp murids criados por 

senegaleses que moram no Brasil. O fato de que em cada grupo Whatsapp possa haver o número 

limitado de 256 participantes, faz com que haja uma proliferação de grupos murids em que uma 

mesma pessoa possa estar participando. Os grupos podem se diferenciar pela circunscrição 

geográfica, pela especificidade da temática (projeto, evento, atividade, etc.) ou pelo 

agrupamento ao redor de um específico marabout. 

Durante uma das conversas que tive com Billy, o Whatsapp dele tocava com frequência 

avisando o recebimento de mensagens. A cada sinalização ele consultava o aplicativo e escutava 

as mensagens vocais que chegavam, pelo menos o começo, porque eram todas mensagens 
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longas. Um desses áudios chamou a atenção dele mais do que os outros e ficamos alguns 

minutos escutando a gravação, que falava sobre a vida de Cheikh Ahmadou Bamba. Billy 

resumiu assim o conteúdo da mensagem e exprimiu satisfação pela possibilidade de aprender 

muitas coisas através dos grupos Whatsapp: 

Aqui tá falando onde ele (Cheikh Ahmadou Bamba) nasceu, o que que ele passou 

quando era criança, tudo isso, como foi a história pra levar ele fora (exílio) e tal... e a 

pessoa sempre encontra uma coisa nova. Sempre que estou ouvindo a história dele 

descubro alguma coisa que não sabia. Os guris mandam muitas coisas pelo Whatsapp. 

(Entrevista gravada em Caxias do Sul, 31/10/2016) 

 

Mais uma vez, observamos como o conhecimento religioso é transmitido, de 

preferência, oralmente, de modo a ser acessível por todos os discípulos, independentemente do 

nível de alfabetização. Esse tipo de transmissão oral do conhecimento pelo Whatsapp é de 

fundamental importância para os murids expatriados porque fora do Senegal tornam-se mais 

raros os encontros com os anciãos, os griots66 ou com os especialistas da religião que sempre 

têm anedotas e histórias para contar sobre Cheikh Ahmadou Bamba e outros personagens 

relevantes da tradição. Hoje, para que as histórias e as informações cheguem a outros 

continentes, para onde boa parte dos jovens emigrou, os tambores dos gritos cederam espaço 

aos toques dos smarthphones. Significativo nesse sentido, é o fato de que muitos murids 

escolham como toque do celular a gravação de alguma khassida, em muitos casos cantada por 

alguém descendente de linhagens griots. Assim, o Whatsapp resulta como uma ferramenta 

muito útil (e de fato, muito utilizada em contexto murid on-line) para a atualização de uma 

memória religiosa coletiva que precisa ser alimentada para confirmar o sistema simbólico e 

epistemológico que orienta a vida de cada murid. 

Perguntei para Billy de quantos grupos Whatsapp murids participasse e, descendo o 

elenco das últimas conversas, ele individuou 8 grupos que são os mais ativos na rede de contatos 

dele, embora tivessem outros que naquele momento não estavam compartilhando conteúdos. 

Eis o elenco dos grupos que ele me apresentou: 

1.Ele é o filho de Cheikh Abdoul Karim, o mais velho (Serin Galass), do meu 

seguimento, e a gente tem um grupo deles. Tem pessoa de todo mundo, mais pessoas 

do Senegal. Todos são seguimento do pai ou dele mesmo.  Então a gente conversa: 

“ah, estamos preparando 18 safar e tal...”. A gente tem vaaario grupos, sabe, temos 

bastante. 

2. Tenho esse aí, Touba Ça Kanam Brasil. Eles estão limpando a cidade então nós 

estamos conversando sobre isso, sobre Touba. Também eles colocaram todas as datas 

                                                
66 Os griots, ou djélis, são os guardiões da memória. Os contadores de histórias e músicos que transmitem 
oralmente, de geração em geração, os fatos históricos e as façanhas dos grandes reis e personagens que marcaram 

a história de seu povo. Eles se deslocam de bairro em bairro, de vilarejo em vilarejo, para divulgar notícias e 

comunicados importantes.  Nos antigos reinos wolofs, essa função era adquirida por via hereditária e o conjunto 

destas linhagens constituía uma específica casta, a casta dos griots. 
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importantes da vida de Serin Touba, quando nasceu 1853, o dia que foi fundada 

Touba, Mbacke Bari, Mabake Jolof, aquela viagem que ele fez em 1895... então as 

pessoas colocam e isso é uma informação que nós precisamos de saber. E isso não é 

cada um que pega e manda pro outro. Então o grupo fez isso aí e chamaram de Touba 

Ça Kanam (Touba avançando), nesse grupo tem pessoas de todo o Brasil e do Senegal 

também.  

3.Outro grupo que tenho aqui é Bamba Fepp Brasil, aquele do General (Serin Modou 

Kara Mbacke). É o grupo dos seguidores dele que estão no Brasil, que todo mundo 

está dentro daqui sabe. Nossa tem muitos! 

4. Essa aqui é a dahira aqui de Caxias do Sul, Dahira Noroudaraini, que a gente 

coloca as informações. 

5. Esse é o grupo dos Baye Falls daqui, Baye Fall Noroudaraini, que a gente vai ter 

um encontro aqui hoje, na praça, até com batucada. Às 16h. 

6. Esse aqui é o grupo de Bureau de Dahira (Bureau Dahira Noroudaraini), sabe os 

liders, jawrings, tesoureiros e tal. 

7. Esse aqui Kham Bamba Djonna (Tá na hora de conhecer Bamba). É a mesma 

coisa de que o General, ele diz que está na hora de conhecer Bamba.  

8. Esse grupo é lá no Senegal, lá na minha cidade, em Kheumbeul. Na minha cidade 

o Cheikh (Ahmadou Bamba) já passou, já fez uma oração lá. A gente já fez uma 

mesquita onde que ele fez a oração, e todo ano fazemos um aniversário daquele dia 

que ele fez a oração. Então tem um grupo de conversar como que ia ser (a 

comemoração). É o grupo Nhari Rakass, significa as duas orações que ele fez lá. 

(Entrevista gravada em Caxias do Sul, 31/10/2016). 

 

O primeiro grupo que Billy me apresentou é o grupo dos seguidores de seu marabout, 

Cheikh Abdoul Karim. Mas como os discípulos desse marabouts são muito numerosos, 

formaram-se vários grupos dedicados ao mesmo mestre e gerenciados pelos filhos dele. No 

caso do grupo em que participa Billy, a figura de referência é Serin Galass, filho primogênito 

de Serin Abdoul Karim. 

Serin Abdoul Karim, junto com Serin Modou Kara e Serin Afia são considerados os 

marabouts dos jovens, como informam com orgulho todos os seguidores deles, em boa parte 

jovens Baye Falls. 

Mas ser discípulo de um marabout não impede de admirar, visitar e fazer parte de grupos 

on-line de outros marabouts. Tanto é que Billy informa participar também do grupo dos 

seguidores de Serin Modou Kara que moram no Brasil. 

Quando Billy comenta as informações sobre a vida de Ahmadou Bamba que são 

compartilhadas no grupo Touba Ça Kanam ele diz “e isso é uma informação que nós precisamos 

de saber!”. Porque ser um murid praticante, que de fato se esforça para evoluir no caminho 

espiritual, requer uma aprendizagem constante e cumulativa. Cada conhecimento adquirido, 

cada informação a mais sobre a vida do santo fundador, representa uma pequena conquista, um 

crescimento interior, um avanço em direção ao que seria uma conduta religiosa ideal.  



127 
 

 

Touba Ça Kanam Nourou Darayni é uma associação fundada em julho de 2016 e sediada 

em Touba. Seu objetivo é o de recolher recursos para realizar obras de infraestrutura 

(saneamento, fornecimento de água e eletricidade, pavimentação das ruas, estruturas sanitárias 

e educativas, etc.) indispensáveis para fazer frente ao crescimento demográfico exorbitante que 

a cidade santa conheceu nos últimos anos (entre 15% e 19% a cada ano). Com o mote “juntos 

iremos modernizar Touba” e sob o auspício do califa geral dos murids, o presidente da 

associação, Mamadou Falilou Ndiaye, lançou em 2 de janeiro de 2017 o programa “2 Milions 

de Mourides” (2 milhões de murids)67. A ideia é alcançar dois milhões de associados no mundo 

todo que se comprometam a depositar mensalmente a cifra de 1000 Fcfa (que atualmente 

corresponde a 5,15 reais). Isso permitiria ter um fundo de investimento conspícuo permanente 

com o esforço relativamente pequeno de cada associado. O programa realiza campanhas de 

sensibilização em diferentes cidades do Senegal e on-line, contando já com a parceria 

estratégica da Orange Mobiles, uma das principais companhias telefônicas do Senegal. Nas 

redes sociais, encontra-se o link do site www.paypal.me onde é possível efetuar um depósito 

imediato na conta PayPal de Touba Ça Kanam, sendo que a taxa da comissão é paga pela própria 

associação. Na página Facebook Touba Ça Kanam, seguida atualmente por 7846 internautas, 

são apresentados os projetos que se pretende realizar e os que já foram iniciados, com relativas 

imagens (Figura 31).  

 

 

Figura 31: Campanha de sensibilização do projeto “2 Milions de Mourids” na página oficial de Touba Ça Kanam no 
Facebook. 

                                                
67 O vídeo do lançamento pode ser acessado em https://www.youtube.com/watch?v=lSAiGBHcfQU  

http://www.paypal.me/
https://www.youtube.com/watch?v=lSAiGBHcfQU
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Touba Ça Kanam é um exemplo de mobilização que extrapola os limites de específicas 

dahiras e endereça-se a todos os murids residentes em qualquer lugar do mundo. Respondendo 

ao chamado de “liguey al Bamba” (trabalhar por Bamba) os murids que ficaram no Senegal e 

os da diáspora unem-se para realizar um projeto comunitário que tem seu lugar privilegiado de 

realização em Touba, cidade sagrada, centro do universo murid. Nesse cenário, as ferramentas 

oferecidas pelas tecnologias digitais e pela internet resultam, sem dúvida, vantajosas, ou até 

mesmo decisivas, para a concretização das iniciativas divulgadas em escala transnacional. 

Como já constatou Zubrzycki (2011), que estuda a religiosidade muird em Buenos 

Aires, nas páginas web de algumas dahiras é possível doar hadiya através do cartão de crédito, 

a partir de qualquer lugar do mundo. 

Todos esses exemplos demonstram como o uso da internet não seria uma ameaça para 

a perpetuação das práticas religiosas próprias de grupos religiosos específicos. Em vez disso, 

ela se configura como um instrumento fundamental para a realização de tais práticas em 

contextos sociorreligiosos transnacionais. 

Segundo Billy não há riscos de as tecnologias afastarem os jovens da religião: 

Com a internet hoje a gente pode pegar toda notícia que tá acontecendo lá. E tu vê, 

cada vez mais tá crescendo, então é uma coisa que acredito que ajudou muita gente. 

Tem gente que pensa que é perder tempo toda hora ficar no celular, daí tu não vai 

fazer oração, tudo isso. Como quando chegou lá a tv, no primeiro momento as pessoas 

criticaram “ah, não vai ficar assistindo a novela que passa bem na hora de fazer 

oração!”. E toda casa ficava ali olhando tv, ficava perdendo e as pessoas mais idosas 

não gostavam disso. 

Mas eu nunca vi um marabout criticar o uso de tecnologias, porque é uma coisa que 

está crescendo, eu não vejo o sentido ruim, sabe?! Porque, imagina: tu estando aqui, 

conversando o tempo todo com pessoas que estão lá e decidir juntos: vamos nos 

mobilizar! O que vamos fazer? Ah, vamos fazer isso... Entende? (Entrevista gravada 

em Caxias do Sul, 31/10/2016). 

 

Não foi só no Senegal que a chegada da TV preocupou os adultos e anciãos. O pânico 

moral parece surgir pontualmente nas épocas em que aparecem novidades tecnológicas, como 

aconteceu também no contexto ocidental com o rádio e com a televisão. Com o advento do 

computador e, posteriormente, da internet, previsões negativas do futuro não faltaram (HINE, 

2004). Houve quem previsse o fim do livro, sem considerar o significado social ligado a este 

objeto e quem temesse, em geral, uma diminuição das faculdades cognitivas das pessoas devido 

à passagem do papel ao digital. Porém, já no começo da década de 90, Pierre Lévy (1996) 

saudava as grandes vantagens do hipertexto digital como um campo textual móvel e 

reconfigurável, que multiplica as possibilidades de produção de sentido, exigindo um leitor 
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mais ativo, que se faz autor na criação de novas ligações. E, quando falamos do comportamento 

dos jovens e adolescentes, é comum ouvir a retórica da dependência e a demonização das 

tecnologias como a causa de todos os males ou, pelo menos, de alguns distúrbios de 

personalidade. Mas, como demonstra Danah Boyd (2014), este tipo de discurso é simplista e 

enganoso, sugerindo que a tecnologia, por si só, poderia determinar resultados sociais, quando 

na verdade, seria mais oportuno considerar fatores sociais, culturais e pessoais para entender 

melhor a causa dos problemas dos jovens (opção talvez menos conveniente para os pais e para 

os políticos). 

Na visão de Billy, se pensarmos na religião murid e em sua transnacionalização, a internet 

só vem trazendo vantagens para manter unidos os congregados e para a realização de projetos 

coletivos que permitem o desenvolvimento de Touba e da confraria em geral. 

Entre os outros grupos Whatsapp murids de que Billy faz parte, vimos o Kham Bamba 

Djonna (Está na hora de conhecer Bamba) e o Ñari Rakass (As duas orações). O primeiro tem 

uma perspectiva mais transnacional, visando divulgar notícias sobre a vida de Serin Touba para 

qualquer murid, inclusive para fora do círculo dos adeptos, isto é, encorajando os participantes 

a fazer conhecer Bamba aos brancos para que a Muridiyya se expanda cada vez mais. O segundo 

tem uma perspectiva mais localizada (no Senegal), referindo-se especificamente a um evento 

que acontece só na cidade natal de Billy, a cidade de Kheumbeul.  

Há outros três grupos que Billy citou, os três caracterizados localmente (no Brasil) por 

serem ligados à dahira de Caxias do Sul. O grupo Dahira Noroudaraini é o mais abrangente, 

aberto a todos os senegaleses da cidade, onde circulam as informações públicas sobre as 

atividades da dahira. O grupo Bureau Dahira Noroudaraini é mais restrito, incluindo só as 

pessoas que exercem cargos diretivos na dahira. E o grupo Baye Fall Noroudaraini reúne os 

Baye Falls que moram na cidade e que quase todas as tardes de sábados se reúnem na praça 

principal da cidade, a praça Dante Alighieri, para tocar tambores e cantar no microfone seus 

zhykr baye fall (repetições melodiosas dos nomes de Allah e de fórmulas de agradecimento a 

Bamba, Mame Cheikh Ibra Fall e outos grandes califas). 
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Figura 32: Zykhr baye-fall na praça Dante Alighieri, 02/11/2016. 

 

A ocupação da praça principal da cidade pelos senegaleses chama a atenção dos 

caxienses: alguns curiosos se aproximam timidamente para tentar entender do que se trata 

(geralmente estranhando os altos gritos emitidos pelos baye-falls em suas performances), outros 

menos interessados passam lançando olhares hostis e outros ainda passam acelerando o passo 

com ar assustado. Os que se aproximam são recebidos com sorrisos e, às vezes, algum senegalês 

que domina melhor o português tenta oferecer explicações sobre aqueles cantos e sobre a 

religião murid em geral. Toda ocasião é propícia para se recolher ofertas e, no chão, está sempre 

um recipiente com as imagens de Ahmadou Bamba e de Mame Cheikh pare receber a 

generosidade de quem estiver inspirado. 

Achei interessante esse encontro semanal dos baye-falls de Caxias do Sul porque, como 

o Magal e as Jurnée Khassidas de que falaremos em seguida, visa marcar o território caxiense 

com signos murids de uma forma, talvez, menos pomposa, porém mais regular. A vantagem 

dessa estratégia é que se criam ocasiões frequentes de diálogo intercultural e, com o passar do 

tempo, a cena desses negros cantando alto no bairro mais central da cidade poderá ser 

incorporada como algo familiar à experiência cotidiana de muitos caxienses. 

Além das mobilizações para apoiar conacionais em dificuldade, para realizar projetos em 

Touba e para difundir a Muridiyya no estrangeiro, nas páginas Facebook murids observei um 

tipo de mobilização ligada aos direitos dos migrantes e à luta antirracista. 
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Uma dessas mobilizações tinha o objetivo de chamar os senegaleses do Rio Grande do 

Sul a participar da marcha já citada em memória de Cheikh Tidiane, assassinado por motivos 

racistas. No dia 27 de fevereiro de 2016, os senegaleses da Serra Gaúcha se uniram aos 

brasileiros que abraçaram sua causa para pedir justiça para o irmão falecido e para denunciar 

as discriminações raciais das quais são vítimas nos locais públicos e de trabalho. Algumas 

personalidades políticas locais estão sempre presentes nos eventos desse tipo organizados pelos 

senegaleses, como a já citada vereadora de Caxias do Sul, Denise Pessoa (PT), e os deputados 

estaduais do Rio Grande do Sul, Reginete Bispo (PT) e Nelsinho Metalúrgico (PT). 

Em muitas cidades do Sul do Brasil, os vendedores ambulantes senegaleses são 

sistematicamente perseguidos por causa de suas atividades comerciais, e o tratamento que 

recebem não é o mesmo que os fiscais reservam para outros vendedores de rua brasileiros, 

latino-americanos ou, de qualquer forma, pessoas “menos negras”. A agressividade gratuita 

com a qual são abordados pela polícia muitas vezes chega a chocar os passantes brancos que, 

percebendo a incongruência das atitudes policiais com a inocuidade dos vendedores 

senegaleses, gravam a cena para depois denunciar o ato nas redes sociais (figura 33). 

 

 

Figura 33: Nos perfis Facebook que são objeto de minha pesquisa circulam com cada vez mais frequência vídeos 
de maltratos policiais contra vendedores ambulantes senegaleses. A Associação dos senegaleses de Porto Alegre 
compartilhou esse vídeo gravado em Santa Maria (RS) com a seguinte pergunta: Até quanto irão nos tratar como 
animais? 

 

Nessas “caças ao vendedor negro”, quem for pego, além de ser algemado e maltratado 

(spray de pimenta, pancadas com cassetete, etc.), terá toda a sua mercadoria apreendida, o que 

causará um prejuízo enorme para o desafortunado. Muito provavelmente, ele se verá obrigado 
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a pedir empréstimos a seus conacionais e a trabalhar na rua por muito mais tempo para poder 

compensar o prejuízo. 

A recorrência frequente desse tipo de abusos policiais, cujas provas circulam em 

abundância nas redes sociais, levou os senegaleses a organizarem atos de protesto, como 

aconteceu no dia 7 de abril de 2017 em Florianópolis68. O fato de os agressores serem 

representantes das próprias Polícia Militar e da Guarda Municipal, torna mais difícil o registro 

de ocorrência contra a violência verbal e física das quais os senegaleses são vítimas. Portanto, 

resta a opção de investir na divulgação on-line para sensibilizar a sociedade civil a apoiar os 

migrantes em seus protestos e passeatas em busca de visibilidade e proteção. 

A discriminação racial e a inadequação da lei que regula a vida dos migrantes africanos 

no Brasil é um assunto recorrente que emerge nas mobilizações dos senegaleses, tanto on-line 

quanto na rua. 

Essas denúncias não deixam de ser relembradas nas ocasiões da Marcha dos migrantes 

(no dia internacional do migrante, em 18 de dezembro) e das Jurnée Khassidas. 

No Brasil, a primeira Journée Khassida foi organizada em Porto Alegre no dia 12 de 

setembro de 2015, com o intuito de divulgar a imagem e o pensamento de Cheikh Ahmadou 

Bamba. Nestes eventos públicos, os murids exaltam sempre a paz, o diálogo e a convivência 

intercultural como valores centrais para a construção de um mundo mais justo, lembrando que 

o direito de migrar deve ser um direito de todos e não um privilégio dos brancos e/ou dos ricos. 

 

                                                
68 https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/senegaleses-se-reunem-para-protestar-contra-a-violencia-em-
florianopolis 
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Figura 34: Journée Khassida em Caxias do Sul (RS), 04/08/2016.  

 

Todas essas mobilizações, passeatas e atos públicos organizados pelas comunidades de 

senegaleses em diferentes cidades do Brasil e divulgadas nas redes sociais têm o objetivo de 

fazer ouvir as vozes dos migrantes, de estimular a convivência pacífica com os brasileiros e de 

visibilizar sua cultura e sua religião. A imagem de Ahmadou Bamba é sempre trazida para a 

rua para proteger e conferir mais eficácia às lutas dos migrantes senegaleses. E a contínua 

repetição coletiva em formato de jogral de frases poderosas como “Jerejef Serin Touba” 

(Obrigado Serin Touba) ou “Jerejef Mame Bamba” (Obrigado Mame Bamba) tem o mesmo 

intuito de proteção mas também de glorificação e divulgação. 

Em um excelente artigo intitulado Globalising Touba (2011), Eric Ross reconheceu que 

a reprodução sem fim do topônimo Touba seria, para os murids, uma forma de espalhar 

mundialmente sua luz divina. As dahiras murids fundadas no exterior, geralmente levam o 

nome da localidade associado ao topônimo que confere um valor espiritual adjunto. Assim, 

temos a dahira Touba Brasília, a dahira Touba Passo Fundo, a dahira Touba Porto Alegre, etc. 

As atividades comerciais que os murids abrem na diáspora também levam quase sempre o 

topônimo Touba em seu nome. Não é por acaso que um dos pontos de encontro dos senegaleses 

de Caxias do Sul é justamente uma loja de propriedade de Billy, que se chama ‘Touba 
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Telefonia’. Esta estratégia semântica visa marcar o território com signos murids, assim como a 

instituição das Journée Khassidas visa marcar no mesmo sentido o calendário brasileiro. 

Como escreveu Eric Ross, “the light imparted through Touba is channelled through 

global flows of information, capital, products and people” (ROSS, 2011, p. 2932). E no âmbito 

desse projeto de expansão pacífica murid, que é ao mesmo tempo um projeto espiritual, cultural 

e econômico, não podia ser desconsiderada a dimensão on-line do mundo. Esta imagem (Figura 

35) que circula nas redes sociais murids é bastante significativa por explicitar o objetivo do 

website Touba Infos com as seguintes palavras: “participar da divulgação da mensagem de 

Borom Touba Khadimu Rasul69 e da expansão da Muridiyya no mundo digital”. 

 

 

Figura 35: Imagem publicitária do website Touba Infos. 

 

Marcar o território digital com signos murids é um empreendimento em que os adeptos 

da confraria estão investindo com entusiasmo e otimismo, seguros de que essa estratégia possa 

contribuir significativamente para a expansão mundial da Muridiyya. 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 Borom Touba e Khadimu Rasul são dois epítetos comumente associados à Cheikh Ahmadou Bamba que 
significam, respectivamente, “o dono de Touba” e “o servidor do Profeta”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após contextualizar a migração senegalesa atual para o Brasil e após apresentar as 

justificativas que motivaram esta pesquisa, seus objetivos e os quadros teóricos e metodológicos 

de referência (capítulo1), passei a descrever brevemente as especificidades das confrarias 

místicas sufis e, em particular, da Muridiyya de Cheikh Ahmadou Bamba (sessão 2.1). Descrevi 

a ética de trabalho murid e a relação de reciprocidade entre mestre e discípulo como os dois 

pilares doutrinais que dão forma a um complexo sistema sociorreligioso no qual, através da 

hadiya (doação) e do khidma (serviço) é garantida a redistribuição dos recursos entre os 

congregados e a afluência de boa parte deles para Touba, cidade sagrada para onde todo murid 

quer retornar antes (ou depois) de morrer. Vimos como o contexto colonial influenciou a 

estruturação da nascente confraria e como essa conseguiu se adaptar com dinamismo e 

criatividade às mudanças sociopolíticas e econômicas, sem perder seus traços característicos e 

sem pôr em discussão a centralidade absoluta de Touba. 

Vimos como a constituição de dahiras em cada cidade de emigração favorece 

significativamente a reprodução das práticas e das crenças murids (sessão 2.2). Os principais 

mecanismos de construção do pertencimento no espaço social transnacional murid baseiam-se, 

por um lado, nos fluxos de peregrinos e de remessas religiosas em direção a Touba (sobretudo 

no período do Grand Magal) e, por outro lado, nos contrafluxos de marabouts itinerantes e de 

objetos/imagens/vídeos religiosos, que, graças ao sistema de transporte internacional e à 

internet, alcançam rapidamente os adeptos da diáspora. 

No terceiro capítulo, partimos da descrição etnográfica da principal festividade religiosa 

murid – o Grand Magal – como foi realizada em Caxias do Sul (RS) em 2014 e 2015, para 

trazer exemplos concretos e vivencias da organização religiosa, social e política dos senegaleses 

na cidade gaúcha, que já foi denominada como “capital do Senegal no Brasil”. A descrição 

desses dois eventos, revelou como, no decorrer de um ano, a presença de mulheres senegalesas 

na cidade aumentou consideravelmente, assim como aumentou o número de brasileiras 

convertidas. Demonstrou também o importante lugar das tecnologias digitais e da internet na 

organização e divulgação do evento. Percebemos a colaboração entre os murids e os senegaleses 

afiliados a outras confrarias, assim como o fato de que a religiosidade une os sujeitos em 

destaque em entidades sociopolíticas diferentes. O engajamento de alguns murids da dahira 

Noroudarayni em defesa dos direitos dos migrantes e contra a “negro-islamofobia”, está abrindo 

novas possibilidades no processo de inclusão dos migrantes negros na cidade. De fato, a 

inserção nas redes sociopolíticas locais e regionais e a criação de novas alianças, consagradas 
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por viagens transatlânticas, surtiu efeitos positivos na ampliação das estruturas de 

oportunidades disponibilizadas aos migrantes, embora reste ainda muito caminho a ser 

percorrido no combate ao racismo institucional e aos preconceitos difundidos entre a maioria 

da população local. 

O item dedicado aos baye-falls (sessão 3.2), permitiu-nos aprofundar a temática do 

sincretismo religioso e da heterogeneidade interna na umma (comunidade) islâmica. Sendo 

parte integrante da Muridiyya, mas, ao mesmo tempo, diferenciando-se idiossincraticamente 

dentro dela, os baye-falls revelam a heterogeneidade existente inclusive no seio da própria 

confraria. Contudo, essa diferenciação interna resolve-se na complementariedade e no respeito 

mútuo, sem causar graves conflitualidades intramuros. As heranças da tradição animista e as 

especificidades religiosas da Muridiyya continuam marcando as vivências cotidianas de muitos 

senegaleses devido, em boa medida, à autonomia econômica alcançada pela confraria, que 

possibilita sua própria autodeterminação espiritual e cultural. 

No quarto capítulo, o foco se restringiu ao consumo de tecnologias digitais móveis e às 

apropriações que os murids fazem da internet para realizar projetos migratórios individuais, 

assim como para implementar projetos comunitários. Vimos como as novas tecnologias da 

comunicação − e em particular a plataforma Whatsapp − permitem a reprodução de um sistema 

de transmissão de saberes baseado na oralidade, além de agilizar notavelmente as mobilizações 

coletivas, cuja eficácia à longa distância continua legitimando o sistema sociorreligioso murid. 

Vimos como a ampla presença da iconografia tradicional murid na web abre espaços para uma 

maior circulação de baraka, que vem alimentando a fé dos adeptos expatriados. Constatamos 

também a presença de padrões comunicativos específicos, que distinguem o ciberespaço murid, 

pressupondo uma visão de mundo e um sistema de valores compartilhados entre os usuários 

que interagem sincronicamente e/ou diacronicamente (sessão.4.1). 

Os exemplos emblemáticos da Cyber Daara e dos ndiguels divulgados nas redes sociais 

(sessão.4.2) demonstram como o uso da internet e das TICs, ao invés de inibir as práticas 

religiosas e enfraquecer as hierarquias tradicionais de grupos específicos, podem reforçá-las, 

alimentando as tendências heterogeneizantes que produzem diferença cultural em um mundo 

intensamente interconectado. 

Refletindo sobre a complexificação contemporânea dos processos de produção das 

informações e de acesso a elas, vimos o quanto os murids investem na divulgação de suas 

próprias autonarrativas através das redes sociais on-line, onde têm a possibilidade de apresentar 

aos outros, com palavras próprias, sua cultura, seu lugar de proveniência e sua própria visão da 

história (sessão 4.3). 
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No final do quarto capítulo, trouxemos alguns exemplos de como as redes sociais são 

usadas para conectar os congregados, de modo a possibilitar uma rápida circulação das 

informações indispensáveis para a manutenção de uma memória religiosa coletiva (sessão 4.4). 

O Facebook é uma plataforma que, por um lado, permite ao migrante murid ver o que acontece 

em Touba ou nas dahiras instaladas no exterior e, por outro lado, permite-lhe ser visto na 

realização das práticas religiosas recomendadas, confirmando assim sua filiação à confraria e 

ganhando a aprovação de amigos e familiares distantes. As páginas Facebook dos murids 

residentes no Brasil apresentam também vários exemplos de mobilizações para ajudar 

conacionais em dificuldade, para realizar projetos em Touba, para difundir a Muridiyya no 

estrangeiro e para chamar a atenção para o racismo sofrido pelos migrantes negros e 

muçulmanos no Brasil. 

Em suma, a internet abriu novos espaços de agenciamento para os murids expatriados, 

que se apropriam criativamente das TICs para dar continuidade a um projeto religioso, cultural 

e econômico radicado em Touba, mas, ao mesmo tempo, projetado no espaço transnacional. 

Esse projeto compartilhado é animado por específicos princípios, religiosamente consagrados 

e reiterados on-line, como a não violência, o orgulho negro-africano, a resistência anticolonial 

e a solidariedade. 

À guisa de conclusão, podemos afirmar que migração, mercado internacional e 

tecnologias acarretam mudanças no sistema organizacional murid, mas isso não leva a uma fatal 

desculturação, porque as adaptações a novos contextos e meios de comunicação acontecem 

segundo lógicas culturais específicas. Os murids são “cosmopolitas tradicionais” (DIOUF, 

2000) que navegam nos mares da globalização trazendo consigo uma memória, um sistema 

simbólico e epistemológico que conferem um significado especificamente murid a suas 

existências transnacionais. 

Se as culturas são formas de organizar a experiência por meio de sistemas simbólicos 

(SAHLINS, 1997), é importante também adotar uma perspectiva processual (HANNERZ, 

1997) que enxergue a cultura como algo que muda constantemente: uma reformulação contínua 

de formas e conteúdos. Os símbolos — e os significados que transmitem — passam por um 

lento, porém constante, processo de transformação para poder manter sua eficácia e atualidade. 

É por isso que hoje a mensagem de Ahmadou Bamba pode ser apreciada no Youtube ao ritmo 

do reggae e a baraka dos marabouts pode fluir pelas infovias da rede mundial de computadores. 

Mas, reinvenção cultural não é sinônimo de falta de autenticidade. A visão de mundo murid 

continua orientando a vida, tanto off-line quanto on-line, de seus discípulos expatriados, os 

quais parecem bem conscientes de que não é preciso se desfazer da tradição para serem 
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plenamente modernos, assim como não é preciso ocidentalizar a própria mente para ser parte 

ativa da globalização.  
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