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Resumo: 

Samuel Ajayi Crowther era um bispo missionário da Sociedade Missionária da Igreja (CMS) 

encarregado de evangelizar os territórios que se tornaram a Nigéria moderna. Ao longo das 

últimas décadas do século XIX, Crowther foi o mais conhecido cristão de ascendência africana 

no império britânico. Ofertas piedosas de cristãos britânicos permitiram que ele construísse uma 

rede de estações missionárias e escolas no bispado do Níger, como seus territórios eram 

chamados. A carreira de Crowther terminou em tragédia com um grupo de missionários ingleses 

da CMS que viajaram ao seu bispado para considerar como corruptos ou imorais a maioria dos 

agentes missionários africanos recrutados por Crowther ao longo das décadas. Crowther 

renunciou ao cargo em protesto contra o que ele achava que era a usurpação de sua autoridade. 

Crowther morreu pouco tempo depois. A maior parte da erudição histórica desde a morte de 

Crowther (1891) preocupou-se com avaliações de duas coisas: as estratégias missionárias de 

Crowther e as circunstâncias por trás dos eventos no final de sua carreira. Os eventos no final de 

sua vida chamaram a maior atenção, mas, como argumentado neste artigo, Crowther é mais bem 

estimado pelas formas revolucionárias em que repensou as idéias missiológicas de Henry Venn, 

seu patrono e mentor, e aplicou-as. idéias para a evangelização de seus territórios. As escolas 

estabelecidas sob a direção de Crowther ofereciam aos alunos uma combinação de habilidades 

destinadas a tornar esses estudantes competitivos na sociedade criada pela expansão da anulação 

britânica nas terras que se tornaram a Nigéria. O apelo de suas escolas atraiu muitos africanos 

para a Igreja Anglicana. Até o final de sua vida, 
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Bispo do Níger 

Samuel Ajayi (Adjai) Crowther, o "bispo do Níger", foi o primeiro e único africano 

elevado ao posto de bispo na Igreja da Inglaterra durante o século XIX. Ao longo de uma 

carreira extraordinária que começou na década de 1820 e continuou até a década de 1880, 

Crowther serviu como mestre de escola cristã, missionário, sacerdote e bispo, a maioria 

deste serviço ocorrendo na região da África Ocidental que se tornaria o estado moderno 

da Nigéria. A carreira de Crowther terminou em uma irrupção de controvérsias raciais e 

divergências motivadas pela decisão de Crowther de renunciar à sua posição, em vez de 

concordar com a iniciativa de um grupo de jovens missionários ingleses de dissolver a 

rede de agentes nativos africanos que ele estabelecera ao longo das décadas. O declínio 

de Crowther em saúde e morte pouco tempo depois pareceu validar a percepção, mantida 
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entre muitos cristãos africanos, de que o destino final de Crowther era servir como um 

mártir cristão no altar do racismo europeu. Mas Crowther é mais lembrado como um 

apóstolo cristão que ensinou a outros africanos que através do cristianismo eles poderiam 

possuir as virtudes associadas à civilização europeia. 

Crowther e suas realizações representaram coisas diferentes para europeus e africanos. 

Como ilustrado na biografia de Jesse Page, The Black Bishop: Samuel Adjai Crowther, 

os cristãos europeus celebraram Crowther como a personificação viva de duas idéias 

relacionadas: primeiro, que o Deus cristão elege certos indivíduos humanos para a 

salvação eterna, que ele então guia através de provações e tribulações para a glória 

terrena; segundo, que para os eleitos do Deus cristão, coisas como raça e status social 

eram, no máximo, obstáculos a serem superados. Crowther, retratado na Figura 1 no 

retrato regularmente reproduzido nas publicações da Sociedade Missionária da Igreja, ao 

lado de seus artigos, havia um escravo liberto que se tornou bispo, uma poderosa 

demonstração da Divina Providência, mas também prova de que na civilização europeia 

havia espaço para qualquer um que possuísse talento e compromisso de subir ao topo.1 

Para os africanos, Crowther era mais uma figura 

prometéica. Criando uma persona que muitos líderes 

cristãos africanos posteriores imitaram, Crowther se 

esforçou para facilitar, através da evangelização cristã, a 

etnogênese de seu povo, o iorubá. Para usar a frase de JDY 

Peel, Crowther era o "proto-iorubá", significando que ele 

foi o primeiro indivíduo a pensar através de sua etnia ioruba 

na linguagem universalizante do cristianismo.2 Como 

observou Andrew F. Walls, Crowther talvez tenha sido o 

primeiro africano a publicar um estudo de sua língua nativa 

em uma língua europeia, e provavelmente também o 

primeiro africano a liderar a tradução dos evangelhos 

cristãos de uma língua europeia para um idioma língua 

indígena.3 Por trás de seus esforços estava a determinação 

de fornecer aos iorubás as ferramentas sociais e culturais 

necessárias para sobreviver, como povo, à interação com a 

civilização predatória trazida para as costas da África pelos 

europeus. Crowther não reservou seus esforços para os 

iorubás, mas convocou evangelistas de outros grupos 

étnicos para buscar traduções da Bíblia para suas línguas indígenas também.4 

A literatura histórica sobre Crowther como agente missionário é muito confusa, 

principalmente por causa da combinação de respostas a duas linhas separadas, embora 

relacionadas, de perguntas sobre Crowther como missionário. Uma linha de perguntas é 

sobre as estratégias que a Crowther seguiu no proselitismo do cristianismo no bispado do 

Níger, e os resultados dessas estratégias.5 Em 2005, havia aproximadamente dezoito 

milhões de anglicanos na Nigéria, então a questão a ser respondida é qual o papel a ser 

dado a Crowther nesse sucesso.6 Uma segunda linha de perguntas diz respeito aos eventos 

no final de sua vida e à história por trás desses eventos. A essência da acusação de 

Figura 1. Retrato de Samuel 

Ajayi Crowther. The Church 

Missionary Quaterly Paper, 

julho de 1882. 
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Crowther pelos homens enviados à África Ocidental pela Igreja Anglicana para servir 

como o "Comitê de Finanças" responsável pelas contas do bispado do Níger era que as 

estratégias de Crowther para evangelizar seus territórios haviam fracassado. Houve um 

debate não resolvido sobre por que o Comitê de Finanças chegou a essa avaliação. 

Obviamente, essas duas linhas de questões partem de premissas conflitantes, daí a 

confusão em qualquer tratamento de Crowther que tenta oferecer respostas a ambas as 

linhas de investigação. A tragédia no final da vida de Crowther atraiu o interesse mais 

histórico e, por causa disso, a atenção mais acadêmica. A apreciação das contribuições 

positivas de Crowther para a evangelização cristã da África Ocidental foi deixada 

comparativamente nas sombras. Por essa razão, algumas perspectivas sobre a segunda 

linha de questionamento precisam ser estabelecidas antes que seja possível considerar a 

primeira. 

 

A questão do Níger 

Durante sua vida, Crowther serviu como um ícone vivo. Mesmo durante a sua vida, no 

entanto, a questão era um ícone do que? Nunca houve consenso entre os africanos, entre 

os europeus, entre africanos e europeus em conversação, sobre o que exatamente 

Crowther havia sido contratado para fazer. Como Lamin Sanneh observou, a Igreja 

Anglicana concedeu a Crowther “influência sem poder”, significando que lhe dava a 

honra do ofício de bispo, mas nenhuma autoridade sobre a qual basear seu desempenho 

no ofício. Isso provou ser uma receita para o fracasso.7 A questão da natureza do bispado 

de Crowther e o que ele representa ilustram o problema subjacente. No coração da 

"questão do Níger", como a discussão do bispado de Crowther foram encabeçadas duas 

perguntas no jornal da África Ocidental, The Sierra Leone Weekly News, nos anos 

seguintes a sua renúncia.8 Primeiro, foi a questão da natureza da acusação que Crowther 

foi solicitado a assumir. Segundo, era a questão de saber se, como o primeiro ser africano 

a assumir tal encargo, Crowther havia validado ou não a capacidade dos africanos de 

assumir posições de liderança na evangelização cristã da África. O problema era que não 

existia nenhuma métrica para a avaliação de uma resposta afirmativa para qualquer uma 

das perguntas, de modo que os indivíduos poderiam ler o que queriam ler sobre a natureza 

e os resultados dos esforços de Crowther. 

Para ser justo, havia alguma consciência entre tomadores de decisão na Igreja da 

Inglaterra, e da Sociedade Igreja Missionária (CMS), o braço missionário da Igreja 

Anglicana, que em declarar Crowther, entre outros, um “missionário” bispo, eles estavam 

tentando enxertar algo novo em uma política eclesiástica muito mais preocupada em 

assegurar a continuidade com o passado do que em conectar-se com o futuro. O esforço 

para inovar, no entanto, foi racionalizado conforme exigido pela necessidade da Igreja 

Anglicana de acompanhar o império em expansão da Grã-Bretanha. Conforme explicado 

em um artigo em 1884 no The Church Missionary Gleaner, um jornal da CMS, a Igreja 

Anglicana estava então nomeando, “pelo menos quatro ou cinco [diferentes] tipos de 

Bispos Coloniais e Missionários.”9 Os vários tipos de bispos “coloniais”, dos quais, para 

fins de comparação o de Serra Leoa pode ser considerado como um exemplo pertinente, 
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foram nomeados pela rainha ou o arcebispo de Canterbury, e tinham plena autoridade 

“episcopal” sobre as “dioceses ou jurisdições eclesiásticas, sobre as quais foram 

promovidos. Bispados “Missionários”, por outro lado, foram estabelecidos por 

organizações missionárias, no caso de Crowther o CMS, e estavam ligados à Igreja da 

Inglaterra através desse corpo missionário. Como o artigo na The Church Missionary 

Gleaner claro, citando Crowther e o Níger bispado como exemplo, bispos missionários 

possuído “há dioceses no sentido legal.” Eles exerceram autoridade eclesiástica, per si, 

somente sobre as “igrejas nativas” por eles mesmos criadas.10 

Na organização eclesiástica do cristianismo europeu, o episcopado (ofício de bispo) 

mantém a forma mais alta de hierarquia do pastorado, ou a supervisão sobre o bem-estar 

espiritual de outros. Os bispos têm autoridade organizacional final em suas dioceses, o 

que significa, entre outras coisas, que supervisionam e regulam unidades territoriais 

menores conhecidas como paróquias, que são comunidades permanentes de fiéis sob a 

supervisão pastoral de párocos ou curas, sendo este último termo a idéia de que os 

sacerdotes têm a “cura das almas” ou a responsabilidade de orientar os paroquianos na 

busca da salvação espiritual. Uma vez libertado da escravidão, Crowther foi repatriado 

para Serra Leoa, onde por 22 anos ele viveu, estudou e tornou-se professor e missionário. 

Serra Leoa era a colônia britânica para africanos libertados do tráfico atlântico de 

escravos. Com o tempo que Crowther viveu lá, o número de africanos repatriados cresceu, 

e a maioria desses indivíduos adotaram alguma forma de cristianismo, com a maioria 

procurando adorar nas igrejas estabelecidas pela missão da CMS. O crescimento do 

cristianismo anglicano em Serra Leoa alcançou um limiar crítico durante o tempo de 

Crowther, e ele observou e em grande parte participou como o CMS trabalhou com o 

governo colonial para construir primeiro um conjunto de paróquias, e depois em 1852 

para erigir essas paróquias como a nova diocese anglicana de Serra Leoa, com um novo 

bispo, naqueles dias sempre um europeu. Crowther viu em primeira mão como uma igreja 

diocesana para cristãos africanos poderia vir a existir, com paróquias para culto 

comunal.11 A suposição tem que ser que Crowther esperava replicar no bispado concedido 

a ele o processo que ele observou. Crowther, no entanto, foi feito bispo sobre uma 

jurisdição com muito poucas almas cristãs para curar. Não havia paróquias em sua 

diocese, nem comunidades permanentes de fiéis. Os únicos cristãos em seus territórios 

no momento de sua nomeação eram alguns Saro, ou repatriados da Serra Leoa, que em 

busca de um meio de subsistência à medida que os comerciantes se mudavam da Serra 

Leoa. Antes que ele pudesse pensar em criar uma diocese cristã africana, Crowther foi 

encarregado de criar um mundo cristão "ex nihilo", a partir do nada. 

A jurisdição missionária de Crowther foi declarada como “os países da África Ocidental 

além dos domínios da Rainha”. Os limites desse território nunca foram definidos. Ainda 

em 1888, o Sierra Leone Weekly News os caracterizou como se estendendo do Marrocos 

à Gâmbia até o “coração do país Yoruba”.12 Na prática, porém, o bispado do Níger cobriu 

os territórios que se tornaram as porções sul e central da moderna Nigéria. A qualificação 

"além dos domínios da rainha", no entanto, permaneceu importante. Vários dos 

missionários anglicanos brancos que trabalhavam na África Ocidental no momento em 

que a elevação de Crowther estava sendo discutida recusaram-se a servir a um clérigo 
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africano, então a Igreja da Inglaterra adotou o expediente de conceder autoridade a 

Crowther sobre uma região onde não havia estações missionárias ocupadas por 

missionários brancos. Como os CMS mantinham pouquíssimos missionários negros, 

antes mesmo que Crowther pudesse começar a criar um mundo cristão a partir do nada, 

ele precisava recrutar e treinar um grupo de professores-evangelistas cristãos africanos 

ou “agentes nativos” como eram chamados.13 

Vale a pena repetir que a enormidade do que Jacob A. F. Ade. Ajayi chamou o "mandato 

ambíguo" de Crowther e não se perdeu em "Salisbury Square", a localização em Londres 

da sede do CMS.14 Crowther e a comissão que Crowther recebeu ambos foram 

reconhecidos na organização e na Igreja Anglicana como saltos de fé. Uma das questões 

difíceis ainda a ser resolvida sobre o trágico fim da carreira de Crowther é a razão pela 

qual houve um consenso tão generalizado dentro da CMS que Crowther de fato não 

conseguiu viver de acordo com a fé que havia sido colocada nele. Assim, o que essa fé 

envolvia, e por que ele era percebido como não estando à altura dela, precisava ser melhor 

compreendido. 

 

Crowther e devaneios anglicanos 

Samuel Ajayi Crowther como bispo missionário recebeu uma página em branco e 

ordenou que fosse preenchido com uma rede de comunidades cristãs que a Igreja 

Anglicana poderia reconhecer como sua. Para descrever como deve ser a imagem 

esboçada da vida da Igreja Anglicana, muitos estudiosos voltaram a considerar as idéias 

de Henry Venn, secretário da CMS, e mentor e promotor de Crowther. A missiologia de 

Venn fornece um ângulo para entender o que Crowther pretendia alcançar. Mas há outro 

ângulo talvez mais útil para entender por que os anglicanos ficaram tão desencantados 

com a igreja fundada por Crowther. Em sua história da Sociedade Missionária da Igreja, 

Eugene Stock passou um capítulo procurando colocar Crowther e os eventos de seus 

últimos anos em uma estrutura que permitiria que os anglicanos do início do século XX 

sentissem que a justiça havia sido cumprida. Emblemática do desafio, Stock passou 

metade das dezesseis páginas impressas do capítulo fornecendo informações sobre a 

história da elevação de Crowther, meio parágrafo explicando a história de sua morte.15 

Escrever sobre a conferência da igreja na Inglaterra, onde a nomeação de Crowther foi 

proposto e aprovado, Stock citou as palavras de Hugh Stowell, um de meados do século 

19 padre anglicano presente na conferência, que, falando logo após Crowther tinha falado 

com o grupo, rapsódia: 

Foi o sonho do dia da minha infância... que nós deveríamos ter nestes 

últimos dias algo como os tempos primitivos em que o africano-cipriota 

presidiu seu conclave de oitenta bispos morenos. Nós, na verdade, 

estamos sustentando a sucessão apostólica. Estamos voltando ao uso 

primitivo, e acredito que a simplicidade com que o Episcopado às 

margens do Níger deve ser instituído também é primitiva. Não posso 

deixar de me alegrar que nosso irmão negro não ficará sobrecarregado 

com os adornos, ou seja sobrecarregado com os adornos, que parecem 

ser necessários em nossa terra mais civilizada para o Episcopado que 

está estabelecido entre nós. Não digo uma palavra para depreciar ou 
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menosprezar formas, ordens ou dignidades adequadas em casa... Mas 

eu me regozijo muito mais que o Bispo do Níger não seja o Senhor 

Bispo.16 

Stowell foi talvez o mais antigo advogado anglicano para a elevação de um africano ao 

episcopado, então suas idéias podem ser lidas como reflexivas da sensibilidade cristã 

Anglicana do meio do século XIX que apoiou a consagração de Crowther pelo arcebispo 

alguns dias depois na catedral de Canterbury.17 "Primitivo" como usado por Stowell deve 

ser entendido como significando antigo e histórico. A predisposição para ver nas igrejas 

cristãs surgindo na África subsaariana uma segunda iteração do processo pelo qual o 

cristianismo criou raízes na Eurásia não é nova. Estava presente nas mentes dos homens 

que decidiram capacitar Crowther como representante do cristianismo anglicano. Nem o 

romantismo é novo, que toma como medida do processo de cristianização a capacidade 

de vestir os cristãos africanos como avatares de heróis cristãos do passado.18 Para a mente 

de Stowell, Crowther foi mais bem visto como uma reencarnação de um bispo romano-

africano que ocupou o cargo dois séculos após a morte de Cristo. Os comentários de 

Stowell e a citação de Stock deles dão uma idéia da continuidade que os anglicanos do 

século XIX queriam ver entre os cristãos que eles se consideravam e seu passado 

imaginário. A elevação de Crowther era a prova de que a sucessão apostólica, o 

crescimento histórico e a expansão da igreja cristã, estava sendo sustentada através deles. 

Os anglicanos esperavam que Crowther reforçasse essa autoconcepção. Eles queriam ver 

a validação de um passado imaginado nele e no rebanho de cristãos africanos “primitivos” 

que ele criou. Crowther, no entanto, permaneceu resolutamente comprometido com a 

formação de cristãos africanos que poderiam sobreviver em circunstâncias 

contemporâneas. 

A essa camada de desapontamento foi acrescentada outra, compartilhada principalmente 

nos altos escalões da Igreja Anglicana. No beisebol profissional americano, houve um 

movimento para honrar o legado do jogador de beisebol afro-americano Jackie Robinson, 

que, em 15 de abril de 1947, quebrou o código não-escrito de segregação racial no 

beisebol da liga principal. O número de camisa de Robinson, "42", foi retirado de uso por 

todas as equipes da liga principal, exceto em 15 de abril, quando todos os jogadores, em 

todas as equipes, usam o número em reconhecimento de Robinson e sua disposição de 

liderar a acusação de acabar com o racismo no que foi chamado de "passatempo nacional 

da América". De algumas maneiras muito concretas, a comissão de Crowther era a mesma 

que a de Robinson. Ambos os homens foram convidados a sofrer ódio, opróbrio, insulto 

físico, e prejuízo para justificar a inclusão de negros em um mundo anteriormente 

reservado apenas para brancos. Crowther teve que lidar com essas coisas de europeus, 

africanos tradicionalistas e africanos muçulmanos, um grupo muito mais diversificado de 

antagonistas do que Robinson. Então, novamente, Crowther não tinha que convocar 

diariamente a coragem e a capacidade para a dor que Robinson precisava cada vez que 

ele se preparava para os picos esperando por ele quando ele deslizava para a segunda 

base. Pediu-se aos dois homens que não apenas se apresentassem, mas que se superassem, 

que fizessem coisas além das coisas que poderiam ter sido razoavelmente esperadas do 

homem branco que teria conseguido o cargo se não o fizessem. Finalmente, os dois 

homens estavam sob pressão para reivindicar os homens brancos que lhes deram sua 
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chance. A linha de cor tinha que ser quebrada por um bom motivo. Com Jackie Robinson 

no lineup, o Brooklyn Dodgers foi para o World Series seis vezes, ganhando o 

campeonato pela primeira vez na história da franquia em 1955. Para Robinson, essa 

métrica foi aceita como medida de sua capacidade atlética e realização e da presciência 

dos homens brancos que quebrou os tabus sociais para lhe dar uma oportunidade. Aqui, 

no início do século XXI, um século e meio depois da elevação de Crowther, é possível 

perceber que os territórios que ele designou para evangelizar contêm as concentrações 

mais densas de anglicanos praticantes no mundo.19 Em retrospecto histórico, é possível 

ver que o sucesso anglicano na região foi muito mais um produto da missiologia de 

Crowther, e apreciar, se a metáfora mista fosse permitida, que Crowther estava entre os 

maiores missionários que já jogaram o jogo. Para Crowther, na época, infelizmente, tal 

medida não existia. Então houve uma convicção, compartilhada entre os vários círculos 

de britânicos com alguns interesses na África, que a investidura de Crowther foi o começo 

de um erro que deu terrivelmente errado de modo a lançar dúvidas sobre se os africanos 

poderiam verdadeiramente abraçar a civilização cristã. 

Há outra perspectiva que pode ser tomada sobre por que os britânicos interessados na 

África declararam a missiologia de Crowther como falha. Mas a perspectiva que os 

anglicanos tomaram em particular agora deveria ser discernível. Em termos simples, os 

anglicanos viam Crowther introduzindo os africanos à civilização europeia, mas não o 

espírito cristão que animava essa civilização. Os africanos estavam aprendendo a viver 

como europeus, mas não como cristãos. Como um missionário reclamou - não 

especificamente sobre Crowther, mas sobre o Saro em geral: “Esses homens têm a idéia 

de que a civilização é uma coisa em si e capaz de permanecer sem Cristo”.20 Inicialmente, 

Crowther era visto como uma exceção a essa regra, mas gradualmente as críticas de seus 

detratores missionários aumentaram com o tempo e os anglicanos passaram a temer que 

Crowther permitisse que os africanos escapassem de Cristo, talvez em direção a 

Mammon. Expresso na retórica mais complicada usada pelos missionários no Comitê de 

Finanças para racionalizar o tratamento de Crowther, este foi indiciado por não ter a 

capacidade de controlar os instintos em busca de atividades seculares de seus agentes 

nativos e, por extensão, os africanos evangelizados por esses povos nativos. Agentes sob 

a égide da CMS, sob a égide da Igreja da Inglaterra, Crowther estava treinando africanos 

para competir por riqueza e poder neste mundo, algo que tinha que ser interrompido.21 

 

A missão do Níger 

Não para desafiar o direito dos anglicanos do século XIX de sonhar com o passado e o 

futuro de sua igreja, mas Crowther não estava sendo enviado para a África Romana para 

um lugar e tempo onde o Pax Romana ainda dominava, mas para a costa da África 

Ocidental, para um lugar e época em que os estados europeus tinham semeado a guerra 

durante séculos e estavam então no ato da conquista territorial. Longe do bucólico interior 

imperial em que Stowell imaginava que Cipriano estava trabalhando, a costa oeste 

africana do século 19, onde Crowther foi intimado a fazer proselitismo, era uma zona de 

guerra onde os perdedores no endêmico conflito interno acabavam sendo transportados 
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através do oceano para a escravidão. E diferentemente de Cipriano, cujo maior desafio 

como bispo era guiar seu rebanho de volta à ortodoxia doutrinal, Crowther como bispo 

foi encarregado não apenas de uma obrigação de criar um rebanho, mas de manter o 

rebanho a salvo dos lobos ansiosos para atacá-lo.22 

Se Crowther estivesse obcecado em atender às expectativas europeias, então poderia ser 

sugerido que ele tivesse sido criado para fracassar. Mas pode-se argumentar que Crowther 

não foi algemado pelas expectativas europeias. Em vez disso, ele usou essas expectativas 

como uma plataforma sobre a qual implementar seus esquemas para o desenvolvimento 

social africano. Recorrendo ao conhecimento emergente sobre o papel dos intermediários 

africanos na formação do discurso colonial, pode-se propor que Crowther estivesse entre 

os primeiros e mais bem-sucedidos de tais indivíduos.23 Juntamente com Tiyo Soga, da 

África do Sul, ele pode, de fato, ser considerado um progenitor da versão cristã da persona 

cultural.24 Crowther, talvez mais do que qualquer outro africano contemporâneo, soube 

jogar com as sensibilidades europeias. E foi a capacidade de Crowther de enquadrar suas 

ações como o cumprimento das concepções europeias de cristianização que facilitaram a 

agenda de desenvolvimento que ele implementou na Missão do Níger. 

Em 1872, o CMS publicou em Londres, Niger Mission, uma eletrizante primeira pessoa 

de uma turnê de seus territórios, de Lokoja a Bida e depois de volta a Lagos. Interessante 

notar são os três apêndices anexos. O primeiro apêndice destacou a autoridade que 

Crowther exercia em seus territórios não como um eclesiástico, mas como um emissário 

da Coroa Britânica. O apêndice listou os “atos de liberalidade” para Crowther e sua 

comitiva, fornecidos nos nove anos anteriores pelo emir de Nupe a “súditos britânicos”.25 

O segundo apêndice foi uma nova publicação do prospecto do “Fundo do Bispado Nativa 

da África Ocidental”, publicado pela primeira vez após a ordenação de Crowther em 

1864, que delineou as iniciativas que Crowther esperava começar com dinheiro 

contribuído para o Fundo. A primeira dessas iniciativas seria a construção de estações 

missionárias, o que permitiria a Crowther “incentivar os reis e chefes pagãos a receber e 

apoiar professores e professores nativos por meio de subvenções em auxílio”. Uma 

segunda iniciativa seria o engajamento de “intérpretes e copistas”, para reduzir as línguas 

africanas ao roteiro. Uma terceira iniciativa seria a redenção “ocasional” de africanos 

mantidos em cativeiro. Um quarto seria a “promoção” da “indústria nativa” através do 

oferecimento aos chefes africanos de “gins de algodão ou ferramentas mecânicas”. O 

Fundo seria administrado em Londres por T. Fowell Buxton, filho do famoso 

abolicionista, e Henry Venn.26 

O último apêndice ofereceu uma revisão de cinco anos das realizações do Fundo. 

Observou que, no período de 1865 a 1870, cerca de 3300 libras foram coletadas pelo 

Fundo do Bispado Nativa da África Ocidental. Quinhentas dessas libras foram coletadas 

de africanos, dos "reis e chefes" de Bonny e Brass. Pode-se razoavelmente concluir que 

esses recursos foram utilizados para pagar as escolas que Crowther havia construído 

nesses dois territórios. A maior parte dos fundos, mais de quatro mil e quatrocentos quilos, 

era listada apenas como “contribuições da Inglaterra”, significando que eram resultado 

de oferendas piedosas, provavelmente de coletas especiais de domingo. Com dinheiro do 

fundo, três estações missionárias foram construídas, em Bonny, Brass e Igbessa. Note que 
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em todos os três lugares a casa da escola foi o primeiro edifício concluído, e a escola a 

primeira atividade contínua associada à missão. A estação de Igbessa também merecia 

menção pelo fato de que os convertidos indígenas aprenderam a fabricação de tijolos e 

carpintaria e usaram essas habilidades para construir um lar para o pastor. A terceira e 

quarta iniciativas listadas foram curiosamente combinadas na história do resgate de um 

senhor Doherty, um agente missionário africano raptado pelo rei do Dahomé. O Fundo 

pagou ao rei cinquenta libras pela liberação de Doherty, na forma de "gins de algodão e 

outros presentes".27 

Em 1878, os partidários de Crowther na Inglaterra pagaram pela construção de um 

pequeno navio a vapor, apropriadamente batizado de “The Henry Venn”, que então 

navegou para a África Ocidental para facilitar as viagens de Crowther pelo Níger.28 Este 

navio atraiu a maior parte da atenção dirigida por estudiosos para o assunto da subsidiação 

que Crowther recebeu dos cristãos ingleses. Os estudiosos concluíram erroneamente que 

o comitê de finanças criado em Londres para lidar com os custos associados ao navio 

representava um novo arranjo institucional entre o CMS e a Missão do Níger. Como 

acabamos de mostrar, no entanto, um comitê para dirigir contribuições financeiras através 

do CMS para Crowther foi estabelecido antes que Crowther retornasse à África como 

bispo. Os custos associados à manutenção do vaporizador apenas levaram a uma 

reorganização do comitê anterior. Mais atenção deve ser dirigida ao relacionamento entre 

Crowther e seus partidários cristãos ingleses antes de 1878, porque o navio a vapor era 

apenas o destaque de um patrocínio extraordinário que começou com a consagração de 

Crowther na catedral de Canterbury. Crowther dependia desse patrocínio para cobrir suas 

despesas até que essa opção fosse negada pelas ações do Comitê de Finanças.29 Vale a 

pena sugerir que a relação entre Crowther e seus apoiadores também desempenhou um 

papel fundamental na definição da abordagem que os detratores de Crowther seguiram ao 

atacá-lo. Uma parte real dos membros da Igreja da Inglaterra aplaudiu o sucesso do bispo 

africano do anglicanismo. E os partidários de Crowther não tolerariam nenhum assalto à 

sua devoção e compromisso com o evangelismo cristão. Sua perspicácia administrativa / 

gerencial, no entanto, ofereceu um alvo vulnerável. 

 

O ataque a Crowther 

Durante a década de 1880, Crowther estava cercado, quase continuamente, por 

missionários ingleses determinados a despojar-lhe tanto de seus territórios quanto do 

fluxo de renda que lhe permitia evangelizar esses territórios de acordo com sua própria 

agenda. Embora nessa época, aos setenta anos, Crowther demonstrasse uma notável 

habilidade política, acabando com esses desafios. Os movimentos de Crowther para 

esmagar o Wood Report, publicado pela primeira vez em 1880, que indiciou vários 

agentes nativos de Crowther sobre o que provaram falsas acusações, foram discutidos por 

vários estudiosos.30 Mais pesquisas precisam ser feitas, no entanto, sobre como Crowther 

ajustou sua persona dentro do CMS durante a década, tornando-se indispensável para 

várias facções dentro da organização. Antes da ascensão no século XX de “especialistas” 

europeus sobre a África, havia uma necessidade na Europa de “nativos” que poderiam ser 
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citados em apoio a alguma posição em algum debate. Crowther se tornou uma fonte em 

pelo menos dois problemas. Edward W. Blyden começou a construir sua defesa contra o 

cristianismo e o islamismo durante a década de 1870, culminando na publicação de seus 

ensaios sobre o assunto sob o título de Christianity, Islam and the Negro em 1887. Nas 

publicações da CMS, Crowther tornou-se o anti-Blyden, seus escritos usados para 

combater os argumentos apresentados por Blyden.31 Crowther foi um oponente declarado 

contra a aceitação de polígamos na Igreja Anglicana. Ele escreveu um memorando contra 

a prática da poligamia que influenciou o pensamento da Igreja Anglicana sobre esse 

assunto. Crowther retornou à Inglaterra várias vezes após sua elevação. A figura 2 

apresenta uma fotografia tirada durante sua visita em 1873, onde ele se senta com um 

número de missionários sob o “Wilberforce Oak” em Holwood Park, Keston.32 

Sua última viagem à Inglaterra, onde ele 

efetivamente se defendeu de seus 

atacantes pela última vez, foi na verdade 

com o propósito de assistir à 

Conferência decenal de Lambeth dos 

bispos anglicanos, onde ele serviu no 

subcomitê que defendeu com sucesso a 

reafirmação da proibição contra a 

admissão de polígamos na igreja.33 

Figura 2. Samuel Ajayi Crowther (centro) com missionários, 

Keston, Kent, 1873. Domínio público. 

A rachadura na armadura de Crowther era, como seus atacantes apreciavam, os homens 

que ele contratava como agentes nativos. Há muito pouca pesquisa sobre esses homens 

como um grupo e nenhum consenso entre os estudiosos sobre as acusações contra eles. 

Ajayi fez três pontos sobre eles que vale a pena mencionar. Primeiro é que “nativo” aqui 

sinaliza “africano” e não “indígena”. Crowther teve que recrutar seus agentes em Serra 

Leoa. Eles eram todos Saros. Segundo, o CMS não pagou a esses homens salário 

suficiente para sobreviver, então eles precisavam se envolver no comércio para sobreviver 

- o cerne da acusação contra eles pelo Comitê de Finanças. Terceiro, alguns deles 

sofreram falhas morais que comprometeram sua integridade como homens de Deus. Mais 

pesquisas poderiam investigar as terapias pastorais que Crowther seguiu com seus 

agentes, com o objetivo de determinar se o otimismo de Crowther de que ele poderia guiar 

os agentes perdidos de volta às suas vocações declaradas estava fora de lugar. Seja qual 

for o caso, como Ajayi observou sobre as decisões de pessoal no bispado do Níger, 

Crowther foi confrontado com a escolha entre “uma equipe defeituosa capaz de reforma 

e nenhuma”. 

Se os agentes nativos de Crowther poderiam ser salvos ou não, a questão essencial nas 

mentes dos atacantes de Crowther era a fraqueza que Crowther revelou ao contratá-los 

em primeiro lugar. Esperava-se que um bispo, como um "senhor", governasse os homens 

sob sua autoridade, da mesma maneira que se esperava que um aristocrata governasse 

sobre as pessoas que viviam em seus domínios. A crítica de Crowther foi que ele não 

tinha capacidade para exercer o domínio. Um dos europeus sobre a Comissão de Finanças, 
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Graham Wilmot Brooke, confidenciou em seu diário sobre Crowther que este último “não 

parecia chamado por Deus para ser um supervisor.”35 Outro dos europeus, J. A. Robinson, 

foi mais direto, declarando em um de seus memorandos de volta à Salisbury Square sobre 

a situação no bispado do Níger, que “A raça negra quase não mostra sinais de poder 

'governante'. Isso é verdade em Serra Leoa, Libéria, Antilhas e igualmente no Níger”.36 

Os comentários de Robinson refletiram uma sensibilidade evidente no CMS desde o 

momento em que Venn abordou a ideia de elevar Crowther. Os africanos não podiam 

governar, eles só podiam ser governados. Crowther ocupava um espaço melhor ocupado 

por um europeu.37 Venn manteve a sensibilidade sob controle até sua morte em 1872. A 

popularidade e o apoio de Crowther entre anglicanos na Inglaterra a mantiveram sob 

controle de 1872 a 1890. Mas em 1890, após uma década de acusações de corrupção e 

irregularidades em seu bispado, a reputação de Crowther manchada o suficiente para que 

seus detratores na Praça Salisbury pudessem substituir um grupo de reformadores 

missionários de vinte e poucos anos viajando para o bispado do Níger para fazer o que 

Crowther parecia não ter a ordem de fazer, que era demitir seus subalternos corruptos.38 

 

“Mission Boys” 

O racismo missionário não foi a única motivação por trás do ataque à autoridade de 

Crowther. Havia também um medo crescente, compartilhado entre os europeus com 

alguma conexão com a costa oeste da África, dos instintos adversários em relação aos 

europeus discerníveis no comportamento dos africanos educados nas escolas 

missionárias, especialmente os de Crowther. Os “meninos da missão”, como cristãos 

africanos instruídos, foram chamados pelos europeus no final do século XIX, abordaram 

os europeus como iguais e, segundo alguns europeus, como presas.39 Em parte porque ele 

estava entre os mais cultos cristãos africanos, e em parte porque ele estava educando os 

estudantes na Missão Níger para ser como ele, os europeus dentro e fora da igreja 

identificaram Crowther e sua missão como uma fonte para esse problema. 

Como pano de fundo, pode-se observar que as construções evolutivas do 

desenvolvimento humano passaram a dominar o pensamento europeu, incluindo o 

pensamento cristão europeu, no final do século XIX. A ciência europeia localizou 

africanos, individual e coletivamente no fim primitivo de uma escala linear de 

desenvolvimento e europeus, individual e coletivamente no extremo oposto, avançado da 

escala. A ciência europeia postulou ainda que levaria séculos para os africanos como uma 

raça para atrair até mesmo os europeus como uma raça. Stock pode ter usado a citação de 

Stowell para definir o cenário histórico para a cena em que Crowther foi ordenado, mas 

quando o Stock usava a citação, a significação do termo "primitivo" havia mudado, a 

importação sendo aquela "primitiva" não mais representou algo para imitar, mas sim um 

ponto a partir do qual evoluir. Para Stock o termo sinalizou um estágio anterior no 

desenvolvimento social humano. Os mais racistas entre os europeus afirmaram que os 

africanos como raça estavam fadados a permanecer nesse estágio de desenvolvimento e, 

portanto, condenados à extinção.40 Cristãos mais liberais como Stock acreditavam que os 

africanos como raça poderiam crescer, mas como raça precisavam amadurecer além do 
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estágio primitivo e depois vários outros estágios intermediários antes que pudessem 

compreender as formas espiritualmente enobrecedoras pelas quais os cristãos europeus 

modernos lidavam com o moderno material cultural europeu.41A partir desta perspectiva, 

a batida contra Crowther foi que ele se recusou a aceitar a caixa que os europeus insistiam 

em colocar em torno das ambições africanas para o desenvolvimento. Crowther estava 

convencido de que o cristianismo poderia ser usado para contornar as restrições temporais 

da evolução social. Ele ensinou aos africanos que a fé em Jesus poderia apagar as lacunas 

sociais e culturais entre as raças europeia e africana em uma única geração. Mesmo os 

cristãos europeus mais simpáticos ao desenvolvimento da África estavam céticos sobre 

essa possibilidade. 

O imperialismo europeu trouxe à tona um problema correlato para os pensadores 

europeus, o fenômeno observável de indivíduos “primitivos” e grupos de indivíduos 

assimilando algum corpus da cultura europeia, e então, baseado na assimilação, 

afirmando que eles eram tão civilizados e tão intitulados quanto os europeus alegaram 

ser. No início do século XX, esse fenômeno foi abordado do ponto de vista das ciências 

sociais como o processo de “desnacionalização”. A desnacionalização envolveu duas 

transformações psicológicas. Os indivíduos primitivos se afastaram dos valores e 

costumes de sua sociedade de referência, sua tribo, ao mesmo tempo em que abraçavam 

parcial e inadequadamente os valores e costumes da sociedade europeia moderna. O 

deslocamento mental resultante causou paranoia, raiva e desconfiança, geralmente 

direcionados a indivíduos com autoridade.42 A ilustração mais concreta que os europeus 

do século XX tinham em mente quando falavam sobre desnacionalização eram os cristãos 

africanos exigindo direitos políticos em terras colonizadas por europeus. Raiva cristã 

africana pela rejeição dessas demandas europeias reconhecidas como fonte de sedição.43 

No final do século 19, ao longo da costa da África Ocidental, o fenômeno que mais tarde 

foi chamado de desnacionalização tinha uma aparência mais econômica do que política. 

Surgiu no contexto da batalha entre europeus e africanos para monopolizar o comércio 

internacional ao longo da costa e das hidrovias. Os africanos haviam controlado esse 

comércio por séculos, e tanto Venn quanto mais tarde Crowther construíram suas 

estratégias missiológicas para a regeneração cristã africana baseada no desenvolvimento 

adicional do comércio controlado africano.44 Mas, então, o quinino foi descoberto e de 

1870 em diante, os europeus usado seu controle sobre o final europeu do comércio para 

substituir os africanos com os europeus no final Africano.45 Um aspecto do esforço 

europeu foi a promoção de uma imagem de africanos como coletivamente primitivos 

demais para comercializar as mercadorias da vida moderna. No contexto de deslegitimar 

a competição cristã africana pelo comércio ao longo do Níger, George Taubman Goldie, 

fundador da Royal Niger Company, escreveu ao CMS para dizer que cristãos Saro, como 

"nativos estrangeiros" envolvidos no comércio ao longo das margens do rio, estavam 

semeando "desmoralização" entre os nativos. Crowther e seus agentes, afirmava Goldie, 

estavam despojando os costumes dos povos indígenas, deixando o último em um estado 

alienado e explorável. Goldie sugeriu que, insuficientemente civilizados, os serra-

leoneses estavam cedendo aos seus próprios instintos cobiçosos, e vendendo indígenas, 

qualquer que fosse o último anseio, mais significativamente, pelo álcool. Os cristãos 
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africanos foram os culpados do comércio de bebidas alcoólicas que atormentaram a vida 

costeira. Os europeus, como os modernos, reconheciam os perigos inerentes a certos tipos 

de consumo, e podiam e demonstrariam moderação ao passar produtos potencialmente 

nocivos para os africanos. Como prova de seu caso, Goldie apontou o compromisso de 

sua empresa com a supressão do comércio de bebidas alcoólicas.46 O ponto aqui é duplo. 

A primeira é que a noção de que os africanos, ao buscarem a entrada prematura em algum 

mundo que os europeus procuravam reservar para os europeus, estavam causando algum 

tipo de dano psicológico permeável a si mesmos, assim como a outros africanos, foi 

formulada pela primeira vez no século XIX. A noção teria uma vida prolongada ao longo 

da era colonial. A desmoralização deu lugar à desnacionalização e à desnacionalização à 

destribalização. Em segundo lugar, a ideia surgiu pela primeira vez em resposta à ameaça 

que os europeus percebiam como proveniente de africanos treinados por Crowther. 

Talvez desde a publicação da biografia de Page, os estudiosos tenham escrito sobre a 

“diocese” de Crowther. Tecnicamente, isso é um equívoco, pois, de acordo com a 

definição do CMS de um bispado missionário, Crowther não tinha uma diocese. O 

equívoco pode ser usado, no entanto, para retornar ao ponto de Sanneh sobre os problemas 

inerentes que Crowther enfrentou com a negociação, às vezes simultaneamente com 

governantes africanos, autoridades coloniais britânicas, missionários britânicos e 

comerciantes britânicos, todos sem qualquer autoridade estatutária. Para os anglicanos de 

meados do século XIX, na Inglaterra, pode ter havido algo maravilhosamente romântico 

na idéia de um bispo “missionário” sem os “adornos” e “adornos” de poder e autoridade 

episcopais concedidos a um bispo “senhor”, mas no chão na África Ocidental, a ausência 

dessas coisas paralisou tudo o que Crowther tentou. Também o deixava à mercê de todos 

os terceiros através dos quais ele tinha que operar para fazer as coisas. Se Crowther tivesse 

sido totalmente investido dos poderes ordinários reivindicados pelos bispos da Igreja da 

Inglaterra, o Comitê de Finanças pelo qual seus adversários na CMS o derrubaram não 

teria posição. 

Mas os poderes ordinários reivindicados pelos bispos anglicanos postulam a existência 

de um tipo de igreja e estado que não existia nos territórios confiados a Crowther. Não 

havia ameaça de coerção por trás de Crowther e seus comandos, e ele nunca possuía 

nenhuma autoridade além daquela que os locais estavam dispostos a conceder a ele, uma 

realidade óbvia em 1867 quando Crowther e sua comitiva foram seqüestrados durante 

uma turnê, para escapar apenas à custa da morte do inglês que chegou inesperadamente 

com um barco em seu lugar de refém.47 O que arrebatou a base anglicana de Crowther 

nas histórias publicadas sobre suas façanhas, no entanto, foi a evidência de que, enquanto 

Crowther nunca foi investido dos poderes tradicionalmente concedidos a um “senhor 

bispo”, seus sucessos como “bispo missionário” assentavam em seu instinto presunção 

do primeiro. Para estas audiências, a vida de Crowther forneceu uma demonstração 

concreta de como o Deus cristão deixou claro o seu escolhido através de intervenções 

providenciais na vida do último. O Deus cristão deu a Crowther uma autoridade 

carismática onde faltava uma burocracia. Uma característica do conflito de classes na 

Europa do século XIX foi a usurpação pela burguesia do que nos séculos anteriores 

haviam sido prerrogativas aristocráticas e reais. Ainda assim, no imaginário europeu, reis 
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e governantes continuaram a dominar a vida na África contemporânea de uma maneira 

que antes dominavam a vida na Europa. Crowther e suas aventuras alimentaram essas 

ilusões. Como Stock perceptivamente observou, já nos relatórios do CMS que datam do 

final da década de 1860, Crowther estava sendo retratado como “parecido com os bispos 

missionários da Idade das Trevas, que entrevistaram reis e imperadores e se mantiveram 

com eles sem medo”.48 Esse gênero de caracterização de Crowther nunca perdeu sua 

popularidade - molda em grande parte a narrativa da carreira de Crowther como bispo, 

conforme relatado por Page. O gênero permitiu que o público da Europa começasse seu 

bolo e comesse também. Ambos poderiam nutrir suas imagens do primitivismo da África 

e, ao mesmo tempo, aplaudir as batalhas de Crowther contra esse primitivismo como os 

atos de um homem de Deus. 

Vale ressaltar que o gênero também permitiu que Crowther promovesse, com apoio 

europeu, um programa de regeneração social cristã iniciado pelos africanos. A 

singularidade dessa conquista precisa ser enfatizada. Todos os outros esforços africanos 

iniciados no desenvolvimento social cristão encontraram forte oposição, se não uma 

franca hostilidade dos missionários europeus.49 Eventualmente, o mesmo aconteceu com 

Crowther. Mas dentro de uma janela de oportunidade que permaneceu aberta por uma 

geração, a partir de meados da década de 1860 até meados da década de 1880, Crowther, 

com financiamento coletado diretamente de fontes britânicas, liderou um esforço para 

desenvolver comunidades africanas através do evangelismo cristão. 

Crowther liderou essa acusação através da construção de escolas. É aqui que Crowther 

estava mais agradecido a Venn, que ensinou que as comunidades cristãs eram os 

resultados do envio de forças locais para trazer igrejas, isto é, congregações e instituições 

de bem-estar social como escolas, à existência. Para Venn, o foco inicial e principal do 

missionário tinha que estar na formação da igreja / congregação.50 Crowther mudou esse 

foco, no entanto, para a construção de escolas. Ele reconheceu o poder do mercado 

africano para as habilidades intelectuais europeias. Como Page notou, às vezes os pais 

apareciam em uma das escolas da missão no bispado de Crowther com a esperança 

puramente instrumental de que seu filho aprendesse a medir os volumes de vinho de 

palma e escrevesse os registros corretamente usando o sistema europeu de numeração. 

Outras vezes, os pais queriam que seus filhos soubessem tudo o que a escola tinha para 

ensinar e informaram os professores para que eles mantivessem seus filhos trabalhando 

dia e noite, a fim de passar o currículo o mais rápido possível.51 Para os governantes 

africanos, o estabelecimento de uma escola em suas terras serviu como um símbolo de 

status. Como o rei de Bonny se gabava no dia em que a escola foi aberta pela primeira 

vez em sua cidade: “Agora me considero recém retornado da Inglaterra, na medida em 

que introduzi a escola e os elementos do cristianismo em Bonny”.52 Então Crowther e 

seus agentes concentraram suas energias no trabalho com as comunidades para construir 

escolas, presumindo-se que a construção da escola estimularia a formação da 

congregação. 

Emmanuel A. Ayandele merece algum crédito por reconhecer a importância histórica da 

estratégia missiológica de Crowther. Mas Ayandele exagerou a conexão entre Crowther 

e posteriormente o nacionalismo nigeriano.53 O impulso das iniciativas de Crowther não 
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foi para a construção do estado, mas para o que poderia ser melhor rotulado como 

construção de comunidade, embora, como já foi observado, na época fosse considerado 

mais como construção de congregação. Há um argumento a favor do nacionalismo que 

Ayandele estava tentando fazer, mas seria melhor partir da sugestão de Adrian Hastings 

de que o cristianismo cria a massa crítica cultural para a gênese da ideia de um estado-

nação de estilo europeu, e através disso, do nacionalismo de estilo europeu.54 Crowther é 

melhor apreciado por seu papel em gerar essa massa crítica através das igrejas que ele 

ajudou a fundar entre os vários povos africanos que mais tarde se uniram para formar a 

Nigéria. 

Crowther construiu sua missiologia na evangelização através da educação com a 

confiança de que os africanos que pudessem compreender o que estava sendo ensinado 

nas escolas que ele estabeleceu se tornariam cristãos. Sua ambição era equipar esses 

alunos com o kit de ferramentas mentais necessárias para prosperar em um mundo cheio 

de pessoas que os atacariam por causa de sua fé. Stock relatou uma história de como 

Crowther procurou impressionar vários representantes do emir de Nupe, visitando-o na 

estação missionária da CMS em Ghebe (Gbebe). Ghebe era o local de um esforço liderado 

pela missão para cultivar algodão. Depois de levar os visitantes em um tour das operações 

de descaroçamento da estação, de acordo com Stock, Crowther: 

pediu-lhes para entregar esta mensagem ao seu mestre: - “Nós somos 

Anasara (Nazarenos): lá (apontando para a sala da escola) ensinamos a 

religião cristã; estes (apontando para os gins de algodão) são nossas 

armas; isso (apontando para o algodão limpo que sopra deles) é o nosso 

pó.”55 

 

Stock comemorou a história como um exemplo de como Crowther refutou as alegações 

sobre a superioridade da civilização islâmica. Goldie e outros comerciantes britânicos 

teriam insistido, no entanto, que aquelas armas também estavam apontadas para eles. 

Mais útil para este argumento, a história dá uma ideia de como Crowther apresentou o 

know-how econômico ocidental a outros africanos como arma, uma arma que o 

cristianismo poderia equipá-los para usar. 

Comércio e cultivo de algodão não eram os únicos implementos que Crowther fornecia 

aos seus alunos. Uma edição de The Church Missionary Gleanerpara para 1870 contém 

um relatório, escrito pelo arquidiácono Danderson Crowther, filho de Crowther, de um 

exame escolar que o bispo Crowther presidiu, realizado na escola da estação missionária 

de Bonny. Como era típico desses eventos, o rei e os chefes de Bonny, juntamente com 

suas famílias, estavam presentes. Os alunos forneceram apresentações orais de suas 

habilidades em leitura de escrituras, escrita de cartas, ortografia, matemática e pronúncia 

em inglês. Uma moça de aproximadamente nove anos de idade recebeu elogios especiais 

do arquidiácono, que observou que a criança com sua falta de cicatrizes faciais tribais, 

seu conforto em usar “roupas inglesas”, combinada com seu “sotaque toleravelmente bom 

inglês”, poderia ser tomadas “para uma menina de Serra Leoa, ou outro lugar civilizado, 

em vez de rude, inculta e incivilizado Bonny.”56 O evento culminou no final da tarde com 

uma série de reconstituições dramáticas, todas realizadas por rapazes mais velhos. Uma 
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dramatização foi “Canuto e seus cortesãos”. Um segundo foi “Alexandre e o Ladrão da 

Trácia”. Um terceiro recriou a disputa entre Bruto e Cássio (presumivelmente de 

Shakespeare). A última dramatização, o grand finale, foi o discurso de Hannibal para seus 

soldados.57 

O relatório do exame da escola em Bonny dá uma idéia do conteúdo do currículo nas 

escolas do posto missionário estabelecido por Crowther, e o apelo desse conteúdo 

também. Como o relatório sugere, a ênfase nas escolas Missionárias do Níger foi na 

aquisição de habilidades intelectuais que poderiam exigir alguma apreciação pública. 

Crowther estava bastante consciente do fator “uau” das habilidades intelectuais europeias, 

da capacidade das habilidades de impressionar outros africanos. Ele dirigiu seus 

professores da escola para uma ênfase na construção dessas habilidades para exibição. 

Crowther também estava ciente de outra coisa, do que poderia ser chamado de mimesis 

de poder, isto é, a revisão de momentos de tomada de decisão com uma intenção didática 

de ensinar hábitos de comando. Onde os europeus obtiveram suas presunções de 

superioridade, a certeza de que a cor da sua pele automaticamente lhes dava status de 

"homem grande"? As reencenações dramáticas apresentadas nos exames da escola Bonny 

foram oferecidas ao público africano como uma pista. Todos as quatro reencenações 

foram provavelmente de um leitor de elocução, comumente usado naqueles dias para 

ensinar falar em público. Esse tipo de leitor conteria uma seleção de dramatizações de 

cenas históricas ou míticas às quais o diálogo moralista foi acrescentado. Todas as quatro 

seleções escolhidas para essa ocasião envolviam garotos mais velhos se vestindo como 

homens reconhecidos nos livros de história da Europa como governantes. Cada seleção 

ligou os rapazes a um momento decisivo em que o governante ensinava ou recebia alguma 

lição de vida. No contexto de imitar o comportamento dos governantes europeus, 

Crowther estava treinando meninos africanos para hábitos de decisão e 

comando.58Também é prática para a vida adulta. As dramatizações escolhidas na escola 

da missão em Bonny proporcionavam aos meninos seniores a prática, se não fosse a regra 

em si, e depois a interação com os que faziam soldar o poder. Seria justo observar que as 

dramatizações foram tiradas de um livro do tipo que teria sido usado com bastante 

regularidade na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Mas é essa a questão. Jovens homens 

europeus foram treinados dessa maneira. No treinamento de jovens homens africanos da 

mesma maneira, Crowther estava jogando Prometeu. Também seria apropriado salientar 

que os missionários europeus, particularmente os missionários europeus da CMS, 

seguiram práticas de ensino semelhantes nas suas escolas. Mas esses missionários não 

eram africanos. Eles não eram, como Crowther e seus agentes nativos, vivendo, 

respirando, pregando demonstrações de que o processo funcionava. 

No século XX, quando os departamentos de educação colonial se propuseram a “adaptar” 

os currículos escolares às necessidades dos sujeitos coloniais, a erradicação de práticas 

pedagógicas como as mantidas por Crowther era o seu objetivo. Crowther adquiriu seu 

“destemor”, como Stock descreveu, em outro lugar, presumivelmente no Fourah Bay 

College em Serra Leoa, onde ele estava entre os primeiros alunos matriculados. Como 

visto aqui, Crowther se comprometeu a passar a virtude para os alunos de suas escolas 

através de dramatizações históricas. Os alunos deixaram suas escolas com a convicção de 
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que, por meio de sua educação, poderiam se manter com os reis e, como os governos 

coloniais viriam mais tarde reclamando, com os europeus também. 

 

Crowther e a demanda africana pela civilização européia 

Em estudos futuros, os holofotes devem procurar esclarecer como, através de seu uso das 

escolas missionárias, Crowther mudou a dinâmica cultural associada à introdução da 

civilização européia ao longo da costa ocidental da África. A evangelização através das 

escolas tem uma longa história como prática cristã. Missionários cristãos, tanto católicos 

como protestantes, tanto africanos como europeus, usaram a estratégia com sucesso em 

toda a África. Mas Crowther fez mais do que apenas usar a estratégia. Crowther rotulou 

o processo pelo qual o CMS fez suas escolas na África Ocidental como protótipos de 

dispensários da civilização cristã inglesa. As escolas missionárias da CMS, como foram 

desenvolvidas sob Crowther, tornaram-se o modelo que outras missões foram forçadas a 

emular para satisfazer as expectativas africanas. Era o tipo de escola missionária que 

Crowther popularizou que os governos coloniais estavam determinados a reprimir quando 

exigiram a supervisão governamental sobre a educação, começando logo após a Primeira 

Guerra Mundial. As escolas de Crowther também serviram de modelo para as escolas 

missionárias “ruins” que, na década de 1920, As Comissões de Educação de Phelps 

Stokes prometeram substituir por “boas” escolas missionárias que usassem as ideias 

americanas de educação industrial. Por último, foi uma imagem do que escolas como as 

criadas por Crowther fizeram uma vez que os cristãos africanos tinham em mente nas 

batalhas contra as reformas educacionais governamentais que eles lutaram e venceram 

nos anos 1930. As escolas de Crowther serviram também como modelo para as escolas 

missionárias “ruins” que, na década de 1920, os relatórios das Comissões de Educação de 

Phelps Stokes prometeram substituir por “boas” escolas missionárias que usavam as 

ideias americanas de educação industrial. Por último, foi uma imagem do que escolas 

como as criadas por Crowther fizeram uma vez que os cristãos africanos tinham em mente 

nas batalhas contra as reformas educacionais governamentais que eles lutaram e 

venceram nos anos 1930. As escolas de Crowther serviram também como modelo para 

as escolas missionárias “ruins” que, na década de 1920, os relatórios das Comissões de 

Educação de Phelps Stokes prometeram substituir por “boas” escolas missionárias que 

usavam as ideias americanas de educação industrial. Por último, foi uma imagem do que 

escolas como as criadas por Crowther fizeram uma vez que os cristãos africanos tinham 

em mente nas batalhas contra as reformas educacionais governamentais que eles lutaram 

e venceram nos anos 1930. 

No final do século XIX, como pano de fundo e prelúdio do ataque missionário branco à 

dignidade de Crowther, havia muitas, muitas queixas entre os brancos sobre os cristãos 

africanos que se viam como "ingleses negros", socialmente, culturalmente, e se eles 

conseguiram o seu caminho, politicamente no mesmo nível social que os europeus. Essas 

queixas foram elogios para Crowther e o fortalecimento intelectual incorporado em sua 

abordagem à educação. Mais do que qualquer outro missionário, negro ou branco, 

Crowther fez a civilização europeia parecer acessível através do processo de conversão. 
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Ao fazê-lo, Crowther forjou na mente africana uma ligação entre as escolas, a fé e a 

civilização que outros missionários e, posteriormente, educadores coloniais, nunca 

poderiam romper. 

 

Discussão da Literatura 

Samuel Ajayi Crowther, sua carreira e sua missiologia foram estudados por três diferentes 

grupos de estudiosos com preocupações um pouco diferentes. Cada uma dessas 

preocupações continua a gerar seu próprio corpo acadêmico, embora ocorra fertilização 

cruzada. Historiadores da Igreja reconheceram Crowther como um indivíduo essencial na 

expansão do cristianismo para o continente africano. Crowther foi escrito de forma 

bastante contínua a partir da década de 1860 até a década de 1890 em jornais europeus e 

africanos, e nos periódicos da Sociedade Missionária da Igreja, mas a maioria dos 

tratamentos históricos de sua biografia remontam ao The Black Bishop: Samuel Adjai 

Crowther, de Jesse Page, primeiro oferecido numa versão muito menor como Samuel 

Crowther: The slave boy who became bishop of the Niger.59 Page teve acesso aos arquivos 

do CMS e a todos os escritos de Crowther e incorporou grandes passagens de e sobre 

Crowther em seu texto. É o senso de meticulosidade que a biografia transmite que talvez 

tenha inibido outros estudiosos de tentar escrever uma biografia atualizada de Crowther 

ao longo do século passado. A biografia tende para a hagiográfica, mas o que a impede 

de cruzar essa linha são os eventos associados à renúncia de Crowther, que a biografia 

encobre. Page colaborou com Eugene Stock, da Church Missionary Society, e Stock 

construiu sua própria apresentação de Crowther na de Page. A biografia de Page, em 

conjunto com o capítulo de Stock sobre Crowther em sua The History of the Church 

Missionary Society, oferece o que permaneceu o mais completo tratamento disponível da 

narrativa da vida de Crowther. Tratamentos mais modernos de Crowther procuraram 

detalhar o quadro oferecido por Page / Stock com a discussão da missiologia de Crowther 

como representada por “The Legacy of Samuel Ajayi Crowther”, de Andrew F. Walls; 

sua importância na história da CMS, representada por “The CMS and the African 

Transformation: Samuel Ajayi Crowther and the Opening of Nigeria” de Lamin Sanneh.60 

Sanneh também deve ser reconhecido por colocar a questão do papel de Crowther no 

desenvolvimento do cristianismo negro transatlântico; veja Lamin Sanneh, Abolitionists 

Abroad: American Blacks e Making of Modern West Africa.61 

O segundo grupo de investigadores de Crowther e seu legado foram os nigerianos 

modernos interessados no papel de Crowther nas origens de seu país. Aqui o campo havia 

sido dominado pela obra de Jacob F. Ade. Ajayi e Emmanuel A. Ayandele, ambos os 

quais escreveram tratamentos influentes do cristianismo na Nigéria colonial na década 

após a independência da Nigéria. Ajayi pode ser creditado com a criação de uma 

contradição sobre a vida de Crowther para a oferecida por Page. Ajayi procurou basear-

se na apresentação de Crowther por Page como um exemplo espiritual / moral, elaborando 

uma imagem de Crowther como um pioneiro religioso cujas ações tiveram resultados 

históricos. Em Christian Missions in Nigeria, Ajayi ofereceu o primeiro tratamento 

acadêmico sistemático dos detalhes da fatídica reunião de agosto de 1890 do Comitê de 
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Finanças. Mas as avaliações de Ajayi de Crowther como um nigeriano, como cristão, são 

mais completas em alguns de seus outros escritos. De Ajayi “Bishop Crowther: A Patriot 

to the Core”6,2 embora resumo, é talvez o melhor tratamento curto de Crowther como uma 

figura histórica. Os textos das três palestras no Centro Henry Martyn em Cambridge que 

Ajayi deu em 1999 até o fim de sua vida são úteis como uma discussão mais madura dos 

tópicos que ele abordou em Christian Missions in Nigeria em 1965. O tratamento de 

Crowther por Ayandele é de longe o mais complexo, o mais condenatório e o mais 

controverso. Como Ayandele viu as coisas em sua The Missionary Impact on Modern 

Nigeria63, Crowther era um nacionalista africano, apesar de si mesmo. Crowther fez todas 

as coisas certas para impulsionar o movimento nacionalista que culminaria na 

independência da Nigéria, mas por todas as razões erradas. Em seu “Background to the 

‘Duel’ between Crowther and Goldie on the Lower Niger. 1857–1885”64, Ayandele 

ofereceu uma visão mais compreensiva de Crowther como um indivíduo cujas aspirações 

para o bem foram tornadas obsoletas pela mudança dos tempos. 

O terceiro e mais recente grupo que escreveu sobre Crowther foi um estudioso da cultura 

preocupado em encaixar as idéias de Crowther em uma avaliação mais ampla da 

consciência africana do final do século XIX. Peter Rutherford McKenzie publicou Inter-

religious Encounters in West Africa: Samuel Ajayi Crowther’s Attitude to African 

Traditional Religion and Islam65 na esteira do trabalho de Ajayi e Ayandele. Usando as 

idéias dos dois nigerianos como um trampolim, McKenzie procurou responder o que era 

então a nova questão sobre o que era o processo de "outros" implícito nos esforços de 

Crowther para converter os tradicionalistas africanos e os muçulmanos africanos. 

McKenzie tentou mover a discussão de Crowther para fora do discurso cristão / 

nacionalismo para o campo mais acadêmico dos estudos culturais. O artigo recente de 

Alison Fritchett Climenhaga, “Heathenism, Delusion, and Ignorance: Samuel Crowther’s 

Approach to Islam and Tradition Religion”66, pode ser considerado um esforço para trazer 

as idéias de McKenzie de volta à discussão entre os cristãos. A peça mais recente de bolsa 

de estudos para oferecer uma nova perspectiva sobre a importância histórica de Crowther 

é Religious Encounter and the Making of the Yoruba de JDY Peel. Como McKenzie, Peel 

puxou a câmera para trás de ver Crowther como um cristão. O ponto de McKenzie era 

que Crowther estava ajudando a moldar pelo menos a consciência ocidental de 

tradicionalistas e muçulmanos também. Peel foi além disso para falar sobre como todas 

as três mentalidades culturais, cristã, tradicionalista e muçulmana, interagiram na 

formação de uma mentalidade cultural moderna centrada em uma identidade étnica. 

Crowther nesta leitura é, para usar uma metáfora científica, uma mutação orgânica que 

cria raízes e então produz uma nova safra de iorubás cristãos, adaptados ao seu ambiente. 

Atualmente, escrever sobre Crowther é se engajar com os insights de Peel, como Stephen 

Ney investigando Crowther como autor, “Samuel Ajayi Crowther and the Age of 

Literature” (2015)67, ilustra. 

 

Fontes primárias 
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Existem três tipos de fontes primárias disponíveis para o estudo da vida e pensamento de 

Samuel Ajayi Crowther. Primeiro, os resultados publicados das pesquisas lingüísticas e 

etnológicas de Crowther. Vocabulary of the Yoruba Language foi publicado pela primeira 

vez em 1843 e depois ampliado e reimpresso com uma introdução por O. E. Vidal, o bispo 

da CMS designado de Serra Leoa em 1852. A edição de 1852 foi reeditada pela última 

vez em 201568. Uma obra separada, Grammar of the Yoruba Language também apareceu 

em 1852, novamente com uma introdução por Vidal. Crowther publicou A Grammar and 

Vocabulary of the Nupe Lan em 1864 e um Vocabulary of the Ibo Language em 1882.69 

Crowther traduziu vários livros do Antigo e do Novo Testamento para várias línguas 

africanas, sobretudo para Iorubá. Alguns deles foram publicados pela British and Foreign 

Bible Society, mas não estão disponíveis hoje. Crowther também foi o autor principal da 

tradução do Novo Testamento para o Iorubá publicado pela primeira vez em 1871.70 O 

segundo tipo de fonte primária foram as narrativas missionárias de Crowther, contadas na 

forma de entradas de diário. O domínio de Crowther dessa forma merece maior 

reconhecimento acadêmico, pois através de suas histórias de suas várias expedições, ele 

era provavelmente o escritor mais conhecido e mais lido da ascendência africana na Grã-

Bretanha do século XIX. Crowther foi apresentado pela primeira vez aos leitores europeus 

no contexto de seu diário da malfadada Niger Expedition de 1840, que foi publicado junto 

com a revista do missionário Frederick Schon em 1843.71 Em 1855, Crowther já era um 

nome reconhecido o suficiente o CMS publicou seu diário da expedição do explorador 

mercante Macgregor Laird até o rio Níger. 72Em 1859, Crowther foi o autor principal de 

uma coleção de narrativas de missionários cristãos africanos de seus esforços ao longo do 

Níger.73 Em 1871, a CMS publicou como panfleto uma última narrativa das aventuras 

missionárias de Crowther.74 Depois disso, as narrativas de Crowther apareceram como 

parte dos relatórios sobre a Missão do Níger publicados em vários periódicos do CMS. 

Também vale a pena entender as ambições de Crowther para o seu novo bispado: “A 

Charge Delivered on the Banks of the River Niger in West Africa”, um panfleto composto 

pelos primeiros sermões de Crowther quando retornou à África após sua ordenação.75 O 

terceiro tipo de fonte primária disponível para Crowther são as cartas, relatórios e 

correspondência disponíveis nos arquivos do CMS. Esses arquivos ainda estão em 

Birmingham, Inglaterra, mas, felizmente, boa parte desse material foi digitalizado pela 

Adam Matthews Company e depois vendido como parte de pacotes de bancos de dados 

de pesquisa para bibliotecas universitárias. O banco de dados do Empire Online contém 

uma quantidade significativa dos materiais sobre Crowther disponíveis nos arquivos do 

CMS. O banco de dados CMS Periódicos contém a maior parte da literatura de periódicos 

publicada pelo CMS por e sobre Crowther.76 
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