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RESUMO 

 

Em 1969 um golpe militar tomou o poder na República da Somália. Comandado pelo 

General Mohamed Siad Barre, o exército permaneceu no poder até 1991, quando o país 

entrou em uma série de conflitos internos que levaram a derrubada do líder militar. 

Assim se desenha o panorama histórico da obra “Sweet and Sour Milk” de Nuruddin 

Farah, publicada em 1979. A novela é a fonte histórica na qual o trabalho se baseia para 

abordar a temática da repressão civil, praticada pelo regime de Siad Barre, na Somália. 

Assim definindo um escopo cronológico de quase vinte e dois anos, a pesquisa se 

debruça sobre a problemática da reconfiguração do Estado na Somália pelos militares na 

década de 70 e a consequente repressão que se instala a partir deste período. Para tanto, 

procedeu-se metodologicamente à leitura e análise da fonte supracitada e dos trabalhos 

historiográficos que abordam a questão do Estado na África, bem como do contexto 

somaliano.  Logo, o trabalho teve dois focos centrais: o Estado como detentor do 

monopólio da violência e as implicações da colonização nas práticas violentas desta 

instituição e o retrato que Nuruddin Farah dá para a Somália dos anos 1970 sob o 

governo de Siad Barre. Assim o trabalho se iniciou com a contextualização histórica do 

período, partindo de uma perspectiva histórica crítica, seguiu analisando a novela 

“Sweet and Sour Milk”, focando no entendimento fornecido pelo autor de que as 

estruturas da família se repetem nas estruturas do Estado. E por fim, elaborando uma 

discussão entorno do Estado na Somália, suas conformação e práticas violentas.  O 

referencial teórico empregado nesta pesquisa se embasa em um conjunto heterogêneo de 

perspectivas críticas que, trazidas ao debate, apontam a uma necessidade comum: a de 

se estudar processualmente a História da África contemporânea. Assim, Patrick Chabal 

e Achille Mbembe compõe o quadro de autores que aborda a formação do Estado na 

África após as independências, bem como a existência de líderes militares que deram 

cores violentas aos Estados africanos na contemporaneidade. Mohamed Ingiriis 

forneceu o contexto histórico do período trabalhado, assim como as problemáticas em 

torno da reconstituição do Estado na Somália, a partir de 2012. Assim, uma série de 

outros estudiosos como: Juliet Okonkwo, John Williams e Derek Wright compuseram 

as discussões em torno da análise da obra de Farah. Portanto, a articulação deste 

referencial teórico aliado à análise da novela “Sweet and Sour Milk” abre a 

possibilidade para a investigação sobre a repressão civil no regime de Siad Barre. 

Palavras–chave: Somália, violência, Estado.  
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INTRODUÇÃO 

 

 As primeiras décadas do século XX, na região do Chifre da África, marcam a 

consolidação do poder das potências coloniais. Itália, Inglaterra e França possuíam 

possessões coloniais na região da atual Somália, Djibouti e Eritréia. Assim o Chifre da 

África antes governado pelos somalis
1
 passou a ser administrada pelos países europeus 

que implantaram suas políticas de dominação política e cultural.  O país conhecido hoje 

como República Federal da Somália foi divido entre duas potências coloniais: a porção 

norte do país foi colonizada pela Itália e a parte sul pela Inglaterra. Inicialmente estas 

nações empregaram formas distintas de dominação da população local e em ambas as 

regiões houveram resistências à tirania colonial. Entretanto, após quase quatro décadas 

de dominação, os antigos protetorados do norte e do sul conquistaram a independência e 

se uniram formando a República da Somália. O país se construiu com base na herança 

colonial e formou um Estado em moldes ocidentais, elegendo um parlamento, 

presidente e primeiro ministro, que em conjunto deveriam trilhar um caminho rumo ao 

desenvolvimento da Somália.
2
 Contudo, o governo civil eleito após a independência se 

manteve no poder somente até 1969, quando o exército da Somália, comandado pelo 

General Siad Barre e apoiado pela URSS, tomou o poder e implantou uma série de 

reformas institucionais, adotando em 1970, o socialismo científico como a ideologia 

dominante do regime.  

Este é o pano de fundo da obra “Sweet and Sour Milk” de Nuruddin Farah,  

publicada em 1979, primeiro livro da trilogia “Variations on the Theme of an African 

Dictatorship”, analisada nesta monografia a partir de uma perspectiva historiográfica, 

na qual a novela integra uma historiografia
3
 que se opõe a história oficial que vinha 

sendo feita pelo regime de Siad Barre. O trabalho busca aliar o contexto histórico do 

governo militar na Somália (1969-1991) à obra de Farah, pretendendo problematizar a 

formação do Estado independente no país, bem como questionar o uso do monopólio da 

violência por esta instituição. Assim conciliamos as questões levantadas pelo escritor 

                                                             
1Os somalis são um grupo étnico predominantemente, muçulmano sunita e de língua somali, que pertence 

à família dos falantes de línguas Cuchíticas e habita a região do Corno da África há centenas de anos. Os 

somalis são cerca de 85% da população da Somália. LEWIS, Ioan. A pastoral democracy. London: 

Internation African Institute, 1999. 
2INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal state in Somalia: The rise and fall of the Siad Barre regime, 1969-

1991.  New York: University Press of America, 2016. 
3WILLIAMS, John. “Doing History”: Nuruddin Farah’s Sweet and Sour Milk, Subaltern Studies, and the 

postcolonial trajectory of silence. In: Reserch in African Literatures, V. 37, Nº 4, 2006, pp. 161-173. 



2 
 

somali, aos trabalhos historiográficos sobre a formação do Estado na África pós-

colonial. 

 As pesquisas em história da África por muito tempo estiveram marcadas pela 

concepção eurocêntrica da história do mundo, focando nas relações a partir do 

colonialismo e com outros continentes, como aponta Philip Curtin
4
. Entretanto, após o 

fim da Segunda Guerra Mundial se inicia uma mudança na historiografia que começa a 

rever categorias silenciadas em uma ampliação paradigmática da história tradicional do 

século XIX. Assim, a história da África e as narrativas africanas ganham mais espaço, 

vemos uma historiografia que passa a corrigir os desvios da história colonial e que 

também traz novos métodos de construção de conhecimento. Logo, os estudos 

africanistas buscam questionar e abarcar novas categorias não apenas para adicionar 

novas informações a História, mas também para rever as narrativas e as formas como 

são construídas, procurando como assinala Steve Feierman
5
, quebrar com um 

pensamento exclusivamente linear, característico do eurocentrismo e das categoriais 

metodológicas ocidentais.  

 Portanto, partindo de uma perspectiva do africano como agente de sua própria 

história objetivamos explorar como o novelista somali retrata a vida na Somália durante 

o período do regime do General Siad Barre focando, sobretudo, nos impactos que a 

violência produzida pelo governo tiveram na vida dos habitantes da Somália. Por 

conseguinte, perpassamos o contexto histórico do golpe militar que levou o General ao 

poder, assim como as relações que se construíram entre o regime e seus aliados e 

opositores, tema exposto na obra de Farah. E trabalhado de forma a evidenciar as 

heranças do colonialismo italiano e inglês, as relações patriarcais desta sociedade e as 

dificuldades de conformação de um Estado moderno da Somália. Desta forma, na 

elaboração da pesquisa tentamos compreender as causas e as consequências do golpe 

militar de 1969, buscando as raízes históricas deste acontecimento. Procuramos 

conceber também, de que forma Nuruddin Farah retrata os eventos históricos que 

permearam o país e como, em sua perspectiva, a oposição entre tradição e modernidade, 

combinados a formação de uma nação permeada pelo nacionalismo forneceu a chave 

para Siad Barre permanecer no poder durante mais de duas décadas.  

                                                             
4CURTIN, Philip. Tendências recentes das pesquisas históricas africanas e contribuição à história em 

geral. In: KI-ZERBO, Joseph. (coord). História Geral de África: I Metodologia e pré-história de África. 

SP: Ática [Paris]: Unesco, 1982. 
5FEIERMAN, Steven. African histories and the dissolution of world history. In: BATES, R. H.; 

MUDIMBE, V. Y.; O’BARR, J. (editors). Africa and disciplines: the contributions of research in Africa 

to the social sciences and humanities. Chicago: University of Chicago Press, 1993, p. 182. 
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 A pesquisa se divide em três eixos principais: os processos históricos que 

permeiam a Somália entre 1960 e 1991, a análise do livro “Sweet and Sour Milk”, 

focando nas principais questões apontadas pelo autor e, por fim, um breve ensaio sobre 

a violência no regime de Siad Barre, aliado a problemática do Estado na África, 

sobretudo, a discussão  da conformação do Estado na Somália.   

 Assim, o primeiro capítulo traz uma breve narrativa histórica, que se inicia no 

período colonial, perpassando o governo civil e o regime militar até seu fim em 1991. 

Para o contexto histórico nos baseamos, sobretudo, no trabalho “The suicidal state in 

Somalia: The rise and fall of the Siad Barre regime” de Mohamed Haji Ingiriis
6
. Assim, 

procuramos construir esta abordagem sob uma perspectiva crítica, estabelecendo as 

conexões que se desenvolveram entre os membros do governo civil em relação ao 

regime militar e como, as elites políticas, consolidadas ainda no período colonial, 

tiveram um papel importante nos rumos que o país seguiu. Demos destaque também, 

para a repressão instaurada pelo governo de Barre, discutindo os meios institucionais e 

sociais pelos quais o regime se legitimava e quem eram seus opositores. Sendo assim,  

tentamos expor as complexidades dos processos históricos vividos pela Somália no 

período trabalhado, visando construir a base histórica da obra “Sweet and Sour Milk”.  

 Traçado o panorama histórico da novela, partimos, no segundo capítulo, no 

sentido de analisar o conteúdo do livro e de localizar o contexto histórico e social de 

Nuruddin Farah. Se fundamentando no lugar de fala do autor, buscamos entender para 

quem se direcionam suas obras e quais as influências que Farah sofreu, expondo como 

isto reflete em seus trabalhos. Logo, traçando este panorama, pudemos nos debruçar 

sobre a fonte. A questão central que permeia a narrativa de Farah é o entendimento de 

que as estruturas da família se repetem nas estruturas do Estado. Por conseguinte, a obra 

acompanha a vida de Loyaan, cujo irmão gêmeo Soyaan, morre no início do livro de 

maneira suspeita. Assim Loyaan inicia uma jornada em busca de respostas para a morte 

do irmão, integrante do governo de Siad Barre, que ao longo da narrativa se revela um 

forte opositor do regime. Sendo assim, o autor somali constrói um ambiente de 

confusão, medo e violência, retratando como era a atmosfera no regime de Siad Barre, 

onde pessoas eram constantemente detidas e até sequestradas para prestar 

esclarecimentos sobre possíveis atividades ilícitas. Este ambiente também é construído 

retratando a vida cotidiana na Somália, o que perpassa a herança colonial italiana, a 

                                                             
6INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal state in Somalia: The rise and fall of the Siad Barre regime, 1969-

1991.  New York: University Press of America, 2016. 
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presença russa e, sobretudo, a oposição entre a cultura oral, sob a qual o governo militar 

foi erigido e se legitimou, e a escrita, que sob a perspectiva de Soyaan, era a única 

forma de derrubar o regime. Segundo Simon Gikanki
7
 Farah procura usar seus 

romances para criticar o mundo associado aos valores tradicionais sustentados pela 

oralidade, principalmente a cultura do silêncio promovida pelo Estado independente, 

assim ele invoca o modernismo como um contraponto à própria tradição.  

 Portanto, seguindo para o eixo final que aborda o retrato da violência e a questão 

do Estado na Somália, o terceiro capítulo traz dois subcapítulos. O primeiro se baseou 

no artigo de Juliet Okonkwo, “Nuruddin Farah and the politics of Somalia”
8
, que 

discute quais as passagens em que Farah retrata as várias formas de violência praticadas 

pelo regime. Desta forma, expomos qual a relação entre a repressão civil no país e os 

meios pelos quais o Estado emprega o monopólio da violência. O segundo subcapítulo 

procura discutir como, através da violência política
9
, empregada pelas potências 

coloniais que dominaram a região da Somália, se iniciou um ciclo de práticas violentas 

que irão resultar na queda de Siad Barre em 1991. Nesse sentido, discutir a formação do 

Estado no país é fundamental para entender como esta instituição irá praticar e fomentar 

a violência contra a população. Para esta discussão nos valemos do arcabouço teórico 

fornecido por Patrick Chabal em “Power in Africa: an essay in political 

interpretation.”
10

 e Mohamed Ingiriis em “We Swallowed the State as the State 

Swallowed us: The Genesis, Genealogies and Geographies of Genocides in Somalia”
11

. 

Por fim, elaboramos uma breve análise da situação políticas vivida pelo país atualmente, 

ressaltando as implicações que os conflitos iniciados ainda em 1980, entre o governo e o 

                                                             
7GIKANDI, Simon. Nuruddin Farah and Postcolonial textuality. In: World Literature Today, V. 72, Nº 4, 

1998, pp. 753-758. 
8OKONKWO, Juliet I. Nuruddin farah and the politics of Somalia. In: Présence Africaine, Nº 132, 1984, 

pp. 44-53. 
9Aqui abordamos a ideia de violência política empregada por Mahamood Mamdani, no sentido da criação 

de identidades políticas e definições étnicas no período colonial, que cristalizou as ditas figuras 

identitárias, identidades  construídas ao longo da história que passaram a diferenciar um grupo do outro. 

Os chamados clãs da Somália não fogem a esta construção, sobretudo, porque mesmo "existindo" antes 

da colonização, pelo menos na parte inglesa da Somália, os britânicos investiram pesadamente em um 
sistema de governação indireta outorgando poder a determinados clãs em detrimento de outros.  Por fim, 

a ideia de introduzir o conceito de violência políticas na pesquisa, apresenta-se no sentido de entender 

como as ações políticas perpassam uma chave identitária fictícia, construída historicamente, inclusive 

muitas vezes arbitrária. MAMDANI, Mahamood. Darle sentido histórico a la violencia política en el 

África poscolonial. In: ISTOR, Año IV, Nº 14, 2003, pp. 48-68. 
10 CHABAL, Patrick. Power in Africa: an essay in political interpretation. St. Martin's Press, New York, 

1994. 
11INGIRIIS, Mohamed Haji. ‘We Swallowed the State as the State Swallowed us’: The Genesis, 

Genealogies and Geographies of Genocides in Somalia. In: African Security, 2016, pp. 1-35. 
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norte do país, tem na fragmentação da Somália, bem como na herança que o regime 

militar deixou para os atuais governantes, principalmente do chamado sistema syadist
12

. 

 A análise da obra “Sweet and Sour Milk” em conjunto à leitura e ao debate de 

modelos interpretativos elencados a seguir constitui, portanto, a base metodológica 

deste trabalho voltado para a discussão histórica da repressão civil na Somália. O 

referencial teórico, marcadamente heterogêneo, é posto em diálogo para enfatizar um 

eixo comum: a conformação do Estado na Somália e seus desdobramentos. Assim 

propondo um ponto central podemos analisar as questões principais levantados pela 

pesquisa: a continuidade de um modelo ocidental de governo herdado do período 

colonial, a forma como este Estado se reconfigurou quando os militares assumiram o 

poder e por fim, como Nuruddin Farah retrata todos estes elementos em sua obra, 

dialogando com a oposição entre tradição e modernidade e construindo uma narrativa 

que ilustra como era viver o regime de Siad Barre.  

 Assim a pesquisa visa contribuir com os trabalhos de história política africana que 

procuram analisar o regime militar na Somália, a conformação do Estado na África e 

desconstruir a ideia de que a Somália é hoje um Estado falido, visão apresentada por 

instituições ocidentais, apenas por razões internas ligadas as disputas clânicas. Nesse 

sentido, a monografia também busca colaborar com as pesquisas que trazem a literatura 

como fonte, demonstrando assim que podemos partir de uma perspectiva diferente em 

relação à tipologia das fontes.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12Aqui empregamos a ideia de Siadist state, proposta pelo autor no sentido de identificar uma forma 

sociopolítica de governar característica do período que Siad Barre governou a Somália. Definido por um 

conjunto de práticas características do governo de Siad Barre na Somália como o poder personalizado, o 

executivo com maior poder que qualquer outra instancia do governo, relações patriarcas e clientelistas 

dentro do Estado e uma política internacional voltada para busca de ajuda humanitária. INGIRIIS, 

Mohamed Haji. How Somalia Works: Mimicry and the Making of …Op. Cit. 2016. 
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1. A CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE POLÍTICA DA SOMÁLIA  

 

Os desenhos de formação da unidade política do país remontam à ocupação do Cifre da 

África pelos somalis em tempos muito antigos na África, a tradição oral somali aponta que a 

chegada nesta região se deu há milhares de anos.
13

 A grande maioria deste território é 

ocupado pelo povo somali, grupo, predominantemente, muçulmano sunita
14

 e de língua 

somali, que pertence à família dos falantes de línguas Cuchíticas.
15

 Entretanto, a etnia acabou 

fragmentada pela divisão colonial do território e sua unidade política passou a ser 

representada pela República da Somália, a partir de 1960. Assim a área que abrigava este 

grupo passou, parcialmente, a ser representada pelo Estado da Somália, no qual os somalis se 

tornaram cidadãos deste novo país. Inicialmente, se procurou abandonar a ideia de etnia, 

substituída pelo conceito ocidental de cidadania. O território do Chifre da África onde está 

localizada a Somália é uma região estrategicamente importante do continente africano, visto 

que tem domínio sobre o Golfo do Aden, entrada para o Mar Vermelho e consequentemente 

para o Mediterrâneo, e faz “fronteira” com a Península Arábica. Portanto, é estratégica no 

sentido de que controla uma importante região do comércio marítimo global e está perto da 

entrada do mundo islâmico.   

A região do litoral setentrional do Corno da África possuía no século XIX importantes 

portos, mercados e cidades interligadas aos negócios locais. Grande parte do litoral do Chifre 

da África foi alvo de intensas disputas durante o século XIX, comerciantes somalis, emires 

árabes e egípcios, constantemente, entravam em conflito pelo domínio de portos e de cidades. 

Todavia, não só no litoral encontrava-se em conflitos, cidades mais ao interior do continente, 

também despertavam o interesse de muitos, em decorrência de seu mercado e cultura. A 

                                                             
13 LEWIS, Ioan. A pastoral democracy. London: Internation African Institute, 1999, p. 9. 
14 O Islã foi introduzido no norte da costa da Somália desde a península Arábica, no início do século VII. Os dois 

primeiros sultanatos se estabeleceram na região ainda no século VII. Assim neste período, o Islã ganhava força, 

sobretudo na região norte da África, iniciando o processo que Mahmood Mamdani em “Define and rule: native 

as political identity”, aponta como arabização, na qual o árabe passa a ser a língua da corte, do comércio, da 

teologia e da educação. Mamdani em sua análise aborda a região de Nubi e Beja (atual Sudão), no entanto 
podemos aproximar suas observações à região da Somália. Haja vista, assim como nestes territórios a razão para 

a arabização não era apenas a massiva migração, mas sim o processo de constituição de Estados (sultanatos e 

califados) nestes territórios e a formação de mercados (Benadir na atual Somália era um importante posto 

comercial). Logo o Islã se propagou através da religião, mas também a partir da importância comercial e política 

que seus integrantes passaram a ter. Hoje a religião muçulmana no país incorpora também elementos da tradição 

somali como, por exemplo, a ablação feminina e a circuncisão masculina, que foram sendo integradas ao Islã ao 

longo dos séculos de domínio árabe.  
15 Os falantes Cuchíticas são um ramo da família das línguas Afro-asiáticas faladas principalmente no Corno da 

África (Somália, Eritréia , Djibuti e Etiópia), bem como o Vale do Nilo (Sudão e Egito), e partes  da região dos 

Grandes Lagos (Tanzânia e Quênia). LEWIS, Ioan A pastoral... Op. cit., 1999, p. 11. 
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maior parte do território era divido em sultanatos e dominado por clãs
16

, os quais constituem a 

unidade social básica dos somali.  

 Esta configuração política fragmentada iria modificar-se profundamente com a chegada 

e, posterior, dominação dos ingleses e italianos nesta região. Os britânicos estabeleceram um 

protetorado no norte do Chifre da África por volta da década de 80 do século XIX, após a 

assinatura de tratados sucessivos com os então sultões somali. Este foi administrado, no 

início, por empresas inglesas com o objetivo de dominar, explorar e colonizar a região. No 

mesmo período em que os ingleses se estabeleceram no norte, os italianos fixaram pactos no 

sul do Corno da África e iniciaram a colonização do território. Inicialmente, os sultões ali 

residentes assinaram acordos com os europeus, visando sua expansão e controle sobre outros 

territórios.  

Contudo, ao longo dos anos, as potências europeias passaram a dominar a região de seus 

protetorados, conquistando portos, entrepostos comerciais e expandindo acordos. A forma de 

administração adotada pelas duas potências, inicialmente foi à direta
17

, na qual as instituições 

sociais e políticas dos somali acabaram sendo desmanteladas e foram instituídas as britânicas 

e italianas. Implantaram em todas as regiões dos protetorados, um sistema de administração 

centralizada, no qual os poderes efetivos eram devolvidos aos administradores coloniais, 

ficando os somali sem qualquer responsabilidade, a não ser em postos subalternos, criando 

assim uma sensação de inferioridade e incapacidade na população
18

. Este sentimento foi 

utilizado para a dominação e subordinação do povo, visando evitar revoltas e confrontações 

com o sistema vigente. No período da efetiva colonização europeia houve forte resistência das 

populações autóctones e dos Estados independentes. No caso inglês, em 1899 ocorreu um 

grande conflito entre os colonizadores britânicos e o Estado Dervish
19

, o qual montava 

                                                             
16 A designação de grupo clânico, esta ligada a tradicional divisão somali, na qual indivíduos com ancestrais em 

comum ligam-se uns aos outros pelos laços familiares. A Somália atualmente possui seis grandes famílias 

clânicas, estas tem subdivisões internas, que dão origem a sub-clãs. LEWIS, Ioan. Blood and Bone: the Call of 

Kinship in Somali Society. Trenton: Red Sea Press. 1993, p. 48 
17 A administração direta acarreta na substituição das autoridades locais, por funcionários da metrópole 

colonizadora.  
18 IBRAHIM, H. A. Política e nacionalismo no nordeste da áfrica, 1919-1935. In: BOAHEN, A. A. (Ed.): 
História Geral da África – Vol. VII – África sob dominação colonial, 1880-1935. SP Ática/UNESCO, 1991, p. 

675-701. 
19 O Estado Dervish somali foi caracterizado por uma estrutura de governo centralizada, com Sayid Mohamed 

Abdille Hassan em cima. O Estado nunca teve um território claramente demarcado. Os dervixes operavam entre 

diferentes centros temporários locais no norte da Somália e, por um período mais curto, também tinham estações 

no centro da Somália. Mohamed Abdille Hassan era o líder carismático do movimento/ Estado Dervish, ele era 

um poeta, erudito islâmico e um guerreiro. Não está claro se Mohamed Abdille Hassan tinha em mente a 

fundação de um movimento de resistência armada desde o início. No entanto, logo os dervixes se apresentaram 

como uma organização militar em oposição a colonização. A maioria deles veio do clã Dhulbahante. Os 

membros deste clã eram pastores de camelos e guerreiros de renome. O Estado Dervish adquiriu renome nos 

mundos islâmico e ocidental devido à sua resistência contra os impérios europeus da Grã-Bretanha e da Itália. As 
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resistência à colonização há anos. Os britânicos conseguiram acabar com vinte longos anos de 

luta do líder dos dervishes Mohamed Abdille Hassan, empregando uma nova tecnologia de 

aeronaves militares. Após a derrota dos Dervish, os dois objetivos fundamentais da política 

britânica na Somália foram à preservação da estabilidade e a autossuficiência econômica do 

protetorado. Já no caso italiano, seu maior conflito foi no território etíope. Por volta de 1895, 

a Itália lançou a Primeira Guerra Ítalo-Abissínia
20

 contra a Etiópia, a partir de seus territórios 

na Eritréia e Somália Italiana, porém a Itália foi derrotada pela população etíope que 

organizou uma forte resistência armada e barrou a colonização italiana no país. 

Ao longo das décadas os ingleses modificaram suas formas de administração, passaram 

da assimilação (direta), para a forma indireta
21

, atribuindo cargos administrativos e políticos a 

chefes locais. Pouco tempo depois, os italianos também adotaram a administração indireta. 

Com base na política inglesa, posteriormente copiada pelos italianos, os nativos eram 

segregados e enquadrados a partir de três segmentos: pagamentos de tributos, utilização da 

mão de obra e “escolarização”. Logo, como assinala Mahmood Mamdani
22

 os líderes nativos 

foram nomeados, instituições nacionais foram modificadas para se adequar aos propósitos 

coloniais e a base do regime eram as leis consuetudinárias (baseada na suposta tradição dos 

povos) e as leis positivas. 

 

O consuetudinário neste sentido não era inventado arbitrariamente […] nem 

fielmente reproduzido. Era moldado a partir de matéria-prima do terreno e em 

disputa com ela. A partir deste processo, desta política, foi forjado o despotismo 

descentralizado que viria a ser o cunho do Estado colonial em África.23 

 

 Os colonizadores organizaram uma segregação territorial e institucional, sendo a 

sociedade enquadrada com base na “raça”, na condição social e política, ou ainda baseado na 

etnia, como é o caso dos clãs na Somália. O chefe nativo era subordinado a um comissário 
                                                                                                                                                                                              
forças de Dervish repeliram com sucesso o Império britânico em quatro expedições militares, e forçaram a 

retirar-se da região litoral. Após um quarto de um século de confrontos com os britânicos, os Dervishes foram 

derrotados em 1920. Todavia, tanto a luta como a figura de Hassan são ainda modelos de resistência e o líder dos 

Dervishes é tido como herói nacional na Somália. HOEHNE, Markus V. An appraisal of the ‘Dervish state’ in 
northern Somalia (1899-1920). Disponível em: http://d383x9er2dcb4o.cloudfront.net/wp-

content/uploads/2014/05/An-appraisal-of-the-%E2%80%98Dervish-state%E2%80%99_Marcus.pdf. Acesso em 

18 de novembro de 2016.  
20 Corresponde à invasão italiana da Etiópia ocorrida entre os anos 1895 e 1896. É um dos poucos casos 

existentes de resistência armada ao colonialismo europeu no século XIX. LEWIS, Ioan. Op. Cit. 1999, p. 42. 
21 LEWIS, Ioan, Understanding Somalia and Somaliland: Culture, history and society. New York: Columbia 

University Press, 2008, p. 30. 
22 MAMDANI, Mahmood, Gobierno indirecto: La política Del despotismo descentraliazado. Em: Ciudadano y 

Súbdito. África contemporânea y El legado Del colonialismo tardio. México: Siglo XXI, 1996, p. 69-112. 
23 MAMDANI, Mahmood. Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. 

Princeton: Princeton University Press, 1996, p. 111. 

http://d383x9er2dcb4o.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/05/An-appraisal-of-the-%E2%80%98Dervish-state%E2%80%99_Marcus.pdf
http://d383x9er2dcb4o.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/05/An-appraisal-of-the-%E2%80%98Dervish-state%E2%80%99_Marcus.pdf


10 
 

europeu que detinha na prática o mesmo poder que os antigos governadores. Desta forma, o 

despotismo descentralizado do governo indireto implicou no estabelecimento do Estado 

colonial como sendo bifurcado. No qual, havia um governo central, subordinado diretamente 

a um governador branco, nomeado ou eleito quase invariavelmente por colonizadores 

brancos, e existia também um Estado nativo descentralizado, habitado por indivíduos que 

eram regidos por outras normas, muitas vezes ligadas a tradição da região – leis 

consuetudinárias - e governados indiretamente por chefes nomeados pela administração 

colonial e mantido pelos nativos.  

Assim o despotismo descentralizado, significava na prática que o líder nativo, designado 

pelo governo colonial, detinha um poder centralizado que ele distribuía e controlava, ou seja, 

o chefe nativo possuía autonomia administrativa e orçamental. Logo, a ideia de Estado 

colonial bifurcado significava que haviam leis feitas pelos colonizadores brancos para os 

brancos e leis feitas pelos colonizadores brancos para os nativos, mas que na prática eram 

controladas e aplicadas pelos chefes locais, ou seja, dois Estados, um para os colonos e um 

para os nativos. As consequências e implicações desta prática, que segregava brancos e 

nativos perante as leis, serão abordadas aprofundadamente no terceiro capítulo. Todavia é 

significativo ressaltar que as formas de colonização implantadas por ambos os países tiveram 

ecos no futuro do país, uma vez que mesmo unidos os antigos protetorados conservarão claras 

diferenças culturais e administrativas, em decorrência da forma de colonização e das 

instituições políticas e sociais que irão permanecer mesmo após a independência.  

A forma de governo da administração colonial afetou profundamente o povo, que viu 

suas práticas econômicas e sociais serem modificadas. Com a colonização se iniciou a 

cobrança direta de impostos, além disto, em muitas regiões a mão de obra foi recrutada à 

força, para ser utilizada nas empresas coloniais e, posteriormente, na Segunda Guerra 

Mundial
24

, motivo que forneceu impulso as resistências. Outra base para as lutas contra o 

colonialismo, foi à divisão despótica do território da Somália, a qual dividiu clãs e segregou 

alguns grupos, além de ter ignorado a importância econômica de algumas áreas. Houveram 

muitas organizações de resistência a dominação colonial, os movimentos ditos locais, 

aproximavam-se mais de guerrilhas armadas e reuniam grande parte da população. Sultões, 

seus comandantes militares e membros de clãs tiveram papel proeminente na resistência. 

 É importante notar que não só os somali estavam engajados na resistência, houve 

também conflitos com as minorias bantu da região, que se rebelaram frente à dominação 

                                                             
24 IBRAHIM, H. A. Política e nacionalismo... Op. cit., 1991, p 689. 
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colonial. Os protestos da elite colonial – grupo composto por indivíduos com poder aquisitivo 

e/ou prestígio social, muitas vezes derivado de sua participação na empreitada colonial, ou 

ainda pela porção de somalis que havia estudado nas universidades da Europa - tinham um 

caráter mais político e militavam em reuniões secretas enviando cartas e petições à Europa e, 

principalmente, estimulando a tomada de consciência política entre o povo. Deste movimento, 

engajado pela elite colonial, nasceu uma importante associação, a Somali National League 

(SNL) uma organização pan-somali25 fundada em 1947, que buscou uma identidade nacional e 

procurou se organizar politicamente frente aos colonizadores. Esta continuou existindo de 

várias formas e, posteriormente, tornou-se um partido político de grande importância. 

 O caráter elitista de alguns movimentos representa bem o fato de que a colonização 

trouxe a possibilidade de mobilidade social dentro da sociedade colonial. Um sólido exemplo 

são os membros e filhos da elite que foram estudar na Europa. Entretanto, mesmo os grupos 

mais engajados de resistência tiveram um alcance restrito, a constituição política e social do 

povo somali apresentava muitas fragmentações e a repressão colonial infligia grande violência 

à sociedade. Além do mais, havia diversos conflitos entre os somali por áreas de grande 

interesse econômico e isto dificultou a cooperação dos vários grupos envolvidos na 

resistência. Logo, os colonialistas tiraram proveito desta situação, em alguns momentos 

estimulando os conflitos internos e em outros buscando aliar-se a determinados clãs. 

Ademais, a violência com que os movimentos de resistência foram sufocados, também 

explica o caráter limitado destes.
26

 

 Dado este contexto, podemos apontar a ideia de situação colonial
27

 proposta por 

Georges Balandier. Para o autor francês a sociedade colonial aparece como uma minoria 

estrangeira opressora, europeia, que controla a sociedade colonizada com base na 

superioridade material - tecnologia superior, economia avançada e poder bélico - e sobre um 

Estado de direito justificado em fundamentos mais ou menos raciais - superioridade racial e 

cultural e chegada da civilização. Todavia, apesar de ser uma minoria numérica não é uma 

                                                             
25 É uma ideologia que defende a unificação de todos os somalis étnicos sob uma bandeira e uma nação, tem suas 

raízes no período pré-independência e foi utilizado por vários grupos neste período para unificar a população em 
prol da independência. O ideal pan-somali, inicialmente, estava vinculado aos movimentos de independência, 

todavia, após a independência e a união dos dois protetorados, este nacionalismo ganhou novas cores e a ideia de 

unificar todos os somalis do chifre da África sobre uma única bandeira ganhou força, especialmente, na primeira 

década de governo de Siad Barre. É importante ressaltar, que a maioria dos grupos que reivindicava o 

nacionalismo pan somali na independência, passou a reivindicar também a união de todos os somalis do Cifre 

após a independência. Assim o movimento passou por modificações em seu ideal com a proclamação da 

República da Somália, porém seus integrantes permaneceram quase os mesmos. LEWIS, Ioan. Pan-africanism e 

pan-somalism. In: The Journal of Modern African Studies. Vol.1, Nº 2, 1963, pp. 147-161. 
26 IBRAHIM, H. A. Política e nacionalismo... Op. cit., 1991, p. 697. 
27 BALANDIER, Georges. A noção de situação colonial. Tradução: Nicolás Nyimi Campanário. In: Caderno de 

campo, nº 3, 1993, p. 103-131. 
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minoria sociológica. Outra característica importante que se deve assinalar, é que a sociedade 

colonial se difere da colonizada pela raça e pela civilização e, é com base nisto que irá 

estabelecer os pilares de seu poder. Na Somália podemos observar esta dominação na 

sociedade colonizada em várias instâncias, sobretudo, na relação que os colonialista 

desenvolveram com os clãs, outorgando mais poder a determinados clãs em detrimentos de 

outros. A suposta superioridade cultural dos colonialistas também ganhou dimensões no país, 

já que o inglês foi adotado como língua oficial no norte e o italiano no sul. Assim nas escolas 

fundadas pelo colonialistas as crianças aprendiam desde cedo uma língua estrangeira e a 

história da metrópole colonial. A mesma lógica prevalece para a economia que passou a ter 

seus importantes mercados e porto controlados pelos colonialistas. Logo, a dominação 

estendia seus braços sobre a cultural local, a economia e a política.  

Balandier
28

 também aponta que os colonialistas intensificaram a dicotomia 

cidade/campo, proletariado/burguesia, elites/massas, que no caso da Somália, reforçava o 

binômio agricultores/pastores e cidade/campo. A sociedade somali há centenas de anos 

sobrevive como um grupo agropastoril, no entanto, estimulados pelos colonialistas os pastores 

passaram a se ver como superiores aos agricultores, reforçando as diferenças entre os somalis 

e os grupos bantu que vivem na região.  A oposição campo/cidade também foi estimulada, 

colocando os habitantes do campo como indivíduos menos civilizados e os moradores da zona 

urbana como mais próximos à ideia de progresso. Deste modo, a elite formada no período 

colonial, era, em sua maioria, de habitantes das cidades que tiveram acesso às escolas 

coloniais e de certa forma, estavam mais próximos a esse mundo colonizado, já que nos 

protetorados algumas regiões rurais não tiveram tanto contato com a dominação colonial. 

O início da Segunda Guerra Mundial teve grande relevância para o continente africano, 

pois muitas práticas se modificaram no pós-guerra e alguns milhares de africanos foram lutar 

pelos países europeus ou em seu próprio território. Os habitantes dos dois protetorados 

somalianos foram afetados pelo conflito, haja vista Itália e Inglaterra se enfrentavam em lados 

opostos na guerra. Em 1940, as forças italianas – o Estado fascista de Mussolini - invadiram a 

Somalilândia britânica, que foi defendida pelos somalis na tentativa de barrar a ocupação. No 

entanto, os italianos derrotaram os habitantes locais e permaneceram ocupando o protetorado 

por cerca de seis meses, sendo finalmente desocupado em 1942 quando os somalis da 

Somalian Camel Corpes (SCC)
29

, liderados pelos britânicos expulsaram os italianos.  

                                                             
28 BALANDIER, Georges. A noção de... Op. cit., 1993. 
29 Era uma unidade do exército britânico, composta por somalis e com base na Somalilândia Britânica. Durou 

desde o início do século XX até 1944.  
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Como afirmado anteriormente, neste período às colônias somalis já haviam se articulado 

politicamente, formando grupos que planejavam iniciar a luta por independência. Estes 

movimentos estiveram profundamente envolvidos nas disputas da Segunda Guerra, tendo em 

vista que as colônias africanas eram uma questão muito importante para os países europeus, e 

consequentemente seus habitantes entraram nas lutas dos colonialistas. Milhares de africanos 

foram para a Europa integrar os exércitos das potências coloniais, mas uma grande parte 

permaneceu na África ligado a unidades militares de suas metrópoles, situação enfrentada por 

centenas de somalis que integram o SCC. Assim, quando Mussolini invadiu a Somalilândia 

Britânica e impôs uma dominação ainda mais incisiva na sua colônia do sul, a unidade 

comandada pelos britânicos – Somalian Camel Corps - lutou pela remoção das forças 

italianas na região. E procurou estabelecer um domínio sobre a Somália italiana, o que 

envolveu os movimentos pró-independência e deixou uma marca de violência nos somalis que 

lutaram e que habitavam a região. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha manteve o controle da 

Somalilândia Britânica e da Somália italiana como protetorados. Em 1945, durante a 

Conferência de Potsdam
30

, as Nações Unidas concederam à Itália a tutela da Somália italiana, 

mas somente sob estrita supervisão do próprio órgão, por um período de dez anos e com as 

condições propostas pela Somalia Youth League (SYL)
31

 e outras organizações políticas 

somalis nascentes, como a Somali National League (SNL). No entanto, houve movimentos de 

oposição à tutela dos italianos, pois para a população isto representava uma regressão política, 

mesmo sob as condições que foram impostas. Não obstante, em ambos os protetorados, este 

período teve grande importância para estimular as ideias pan-somalis, difundida por jovens 

intelectuais, que haviam estudado nas escolas italianas instaladas na região e que haviam ido 

para Europa estudar, mas também por toda uma elite colonial que desejava a independência. 

Na época em que a Somália do sul foi protetorado britânico, a SYL se tornou um partido 

político de grande proeminência, dominando o cenário político local frente aos partidos 

ligados aos clãs. A organização clânica, tinha notável importância na configuração política 

                                                             
30A Conferência de Potsdam - ocorreu em Potsdam, Alemanha - em 1945. Os participantes foram os 

vitoriosos aliados da Segunda Guerra Mundial, que se juntaram para decidir como administrar a Alemanha que 

havia perdido a guerra. Os objetivos da conferência incluíram igualmente o estabelecimento da ordem pós-

guerra, assuntos relacionados com tratados de paz e contornar os efeitos da guerra. 
31 A Somali Youth League (SYL) inicialmente conhecida como Somali Youth Club (SYC), foi o primeiro partido 

político na Somália. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha ocupou a Somália italiana e 

administrou militarmente o território de 1941 a 1950. Diante da crescente pressão política italiana hostil à 

manutenção da posse britânica e às aspirações somali à independência, os somalis e os britânicos passaram a se 

ver como aliado.s O primeiro partido somali moderno, o Somali Youth Club (SYC), foi posteriormente 

estabelecido em Mogadíscio em 1943. LEWIS, Ioan, Understanding Somalia… Op. cit. 2008, p. 76. 
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somaliana, visto que a grande maioria dos partidos na década de 50 eram constituídos por 

membros de clãs.
32

 Neste contexto, no período anterior a independência, a SYL venceu a 

maioria das eleições municipais e entrou em conflito com os italianos diversas vezes, 

buscando maior autonomia para o protetorado. Sob intensa pressão, a Itália foi diminuindo, 

gradativamente, sua dominação, uma vez que estes notaram que seria impossível conter a 

sociedade somali liderada pela SYL. As primeiras eleições legislativas gerais em 1955 foram 

vencidas pela Somali Youth League e sob o comando de Abdillahi Ise montou-se o primeiro 

governo somali da região. Entretanto, os italianos ainda mantiveram controle sobre os 

assuntos militares e externos e poder de veto absoluto. Apesar da constituição de um governo, 

a SYL passou por uma série de conflitos e divisões internas, as quais tornaram, já no início, o 

governo somali instável e vulnerável. Além disto, os italianos como conselheiros tinham 

grande influência sobre os ministros somali. Observamos então que a Itália foi, 

paulatinamente, concedendo maior liberdade aos somali, porém uma liberdade sob estrita 

vigilância. 

A situação política da Somalilândia britânica, na década de 50, foi diferente da sua 

vizinha italiana. Ao contrário desta, a organização de partidos políticos foi limitada pelos 

ingleses e mesmo a SNL foi perseguida e obrigada a reduzir suas atividades. Apesar disso, a 

população local reagiu à falta de autonomia e a um acordo firmado entre ingleses e etíopes, no 

qual o Haud e a Zona Reservada
33

 foram transferidos para Etiópia. Estas regiões eram 

povoadas por somalis, fato que desencadeou um levante nacionalista liderado pela United 

National Front
34

. O movimento não surtiu efeito em relação à transferência de territórios, no 

entanto, deu impulso as ideias nacionalista pan-somali e de independência.  

No início de 1960 foi adotada uma nova Constituição no sul, era crescente o desejo de 

independência e união com a Somália do norte. Finalmente em 1° de julho de 1960 a Somália 

do sul conquistou sua independência e em 20 de julho do mesmo mês, a Somalilândia 

                                                             
32  JHAZBHAY, Iqbal. Somaliland: An African struggle for nationhood and international recognition. South 
Africa: South African Institute of International Affairs, 2009.  p. 41. 
33 O acordo de 1954 que transferia à Etiópia o Haud e a Zona Reservada (territórios na região do Ogaden, que 

fazem a divisa entre Somália e Etiópia), regiões povoadas por somalis, desencadeou um novo fervor 

nacionalista. Maciças manifestações eclodiram em todo o protetorado e um movimento nacional foi organizado, 

a United National Front (UNF) lançou uma vigorosa campanha pelo retorno do Haud e pela independência. 

HRBEK, Ivan. África setentrional e o Chifre da África. In: BOAHEN, A. A. (Ed.): História Geral da África – 

Vol. VIII – África desde 1935. SP Ática/UNESCO, 1991, p. 151- 190. 
34 Movimento somali formado nos anos 1950 e composto por um grupo heterogêneo que lutava pela 

independência da Somália, influenciada pelos ideais pan-somalis. Entretanto, o grupo acabou encerrando suas 

atividades com a independência. Outro grupo com o mesmo nome será formado em 1991, porém sem ligações 

com este movimento.  
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Britânica também se tornou independente
35

. Como acordado alguns meses antes da 

independência, as duas antigas colônias tornar-se-iam a República da Somália, unidas por uma 

mesma Constituição. Os somalis recém independentes estavam muito envolvidos, havia 

participação de ambos os sexos e grande interesse pelo rumo que o país iria tomar. O 

sentimento pan-somali constituía a espinha dorsal do nacionalismo que unificou a Somália. 

Entretanto, apesar deste início promissor, questões políticas, econômicas, linguísticas entre o 

norte e o sul e o conflito com a Etiópia, em torno da região do Ogaden
36

, traziam 

constantemente divergência para a sociedade somaliana. É válido ressaltar também que os 

postos administrativos do país, acarretaram em grandes disputas entre políticos do sul e do 

norte que envolviam também os clãs.  

O primeiro presidente eleito por eleições diretas em 1960 na República da Somália foi 

Aden Abdulle Osman Da’ar, e completando o governo Abdirashid Ali Shermarke, foi 

escolhido como Primeiro Ministro. Nesta época pós-independência as organizações formadas 

no período colonial se fragmentaram, porém nas eleições a grande maioria dos políticos eleitos 

havia participado da SNL ou da SYL anteriormente. O período do governo civil que 

compreende 1960 a 1969, foi uma era inicialmente permeada por grandes expectativas da 

população do país e que apresentou uma política externa voltada para o nacionalismo pan-

somali, dialogando diplomaticamente com os Estados Unidos e com a URSS. Contudo, como 

aponta Mohamed Ingiriis
37

 este breve período após a independência apresentou problemas 

administrativos devido à configuração do Estado pós-colonial
38

 na Somália, mas, sobretudo, à 

inabilidade dos governantes. Após 1960, a Somália teve eleições novamente em 1964, para 

escolha de um novo ministro, em 1967 votação para presidente e em 1969, eleições gerais.  

 

Votos armados, e violência eram relativamente desconhecidos comparados com 

outras eleições. Em março de 1969, o nível de fraudes chegou ao extremo do uso da 

força policial sob a bandeira de proteção do bom andamento da lei e do suborno das 

                                                             
35 LEWIS, Ioan, Understanding Somalia… Op. cit., 2008, p. 33. 
36 Ogaden  é uma parte da região somali da Etiópia. Por vezes tem sido chamada de "Somalilândia abissínia" ou 

"Somalilândia etíope" e os locais chamam-lhe Ogadenia. Na região a população é de sua maioria somali e 
muçulmana. É considerado para o povo somali que habita essa região, como a parte oeste da Somália, assim 

desde o acordo feito pelos britânicos com a Etiópia que doava boa parte desta região pare os etíopes os omalis 

reclamam seus diretos a esta terra.  
37 INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal state in Somalia: The rise and fall of the Siad Barre regime, 1969-1991.  

New York: University Press of America, 2016. 
38 A ideia de África “pós-colonial” é utilizada aqui apenas como indicador temporal e compartilha das reflexões 

do historiador Mahmood Mamdani. Para Mamdani, a descolonização formal do continente africano, concluída 

na segunda metade do século XX, não significou um rompimento definitivo com vários fenômenos e contextos 

marcados por relações coloniais em outros aspectos da vida nas sociedades africanas.  MAMDANI, Mahmood. 

Citizen and Subject… Op. cit., 1996. 
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populações rurais que não tinham muito conhecimento sobre o processo eleitoral e 

as consequências de reeleger alguns membros da atual administração.39  

 

Posteriormente as fraudes eleitorais, Abdirashid Ali Shermarke - eleito primeiro ministro 

depois da independência - foi escolhido presidente e Mohamed Haji Ibrahim Egal foi eleito 

Primeiro Ministro. Logo, Ali Shermarke formou um governo baseado em um tênue 

favoritismo clânico, prática recorrente em todos os governos que participou, no qual 

privilegiava os membros do seu clã Darod e do seu sub clãn Mijerteyn. Esta forma de 

nepotismo aliada às fraudes, a violência das eleições de março, possivelmente acarretaram em 

sua morte. Não há provas de que o assassinato de Ali Shermarke em 15 de outubro de 1969 

foi motivado por uma disputa clânica ou uma vingança pelas eleições e pelas práticas de seu 

governo. Todavia, não foi conduzida uma real investigação sobre sua morte
40

, assassinado por 

um de seus guarda costas, membro do seu clã, o inquérito do caso foi encerrado como um 

homicídio por motivações pessoais.  

Todavia, é importante nos determos brevemente – a discussão aprofundada sobre o 

Estado na África, sobretudo na Somália será feita no terceiro capítulo desta monografia - na 

questão da formação do Estado da Somália após a independência, antes de iniciarmos o 

período do governo de Siad Barre. Aqui entendemos o Estado como um conjunto de 

instituições e instâncias subsidiárias que são produtos de relações de poder constituídas 

historicamente. Nos referindo ao Estado pós-colonial formado pela Somália em 1960, 

atentamos que o modelo implantado tem claras referências dos Estados em vigência no 

ocidente. Logo o país formado após a independência baseou a formulação de suas instituições 

em um modelo ocidental de Estado.  

Desta forma, para além das aspirações políticas que a elite pós colonial
41

 e a população 

somaliana possuíam, apontamos que a forma de colonização, a organização social e política 

da população somali e o interesse de outros países nesta região conformaram uma relação 

                                                             
39 Ibidem, p.66. (tradução nossa) 
40 Mohamed Ingiriis aponta que a morte de Ali Shermarke foi arquitetada pela KGB em acordo com Siad Barre, 

que já planejava seu golpe e subornou integrantes do clã do então presidente  para assassiná-lo, entretanto, não 

há provas suficientes para comprovar estes envolvimento visto que quando assumiu o poder Barre encerrou o 

caso e realocou administrativamente os envolvidos. INGIRIIS, op. cit. p. 71 
41 A elite que irá se estabelecer após a independência acompanha as cores da elite colonial, a maioria dos 

membros do período colonial permaneceu integrando a elite pós colonial. No entanto, esta elite passará a ter o 

controle do Estado em suas mãos, tento assim maior acesso aos recursos nacionais e maior controle sobre as 

várias instâncias econômicas e sociais do país. Este grupo será encabeçado, sobretudo, pelos nacionalistas que 

efetivaram a independência no norte e no sul ligados, em sua maioria, a SNL e SYL. A ideia de “pós colonial’ 

esta ligada apenas a uma baliza cronológica, podendo ser apontada também como uma elite pós independência.   
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desigual entre centro e periferia, como apontam Veena Das e Deborah Poole
42

, com lugares 

de desordem – margens sociais e espaciais – onde o Estado não conseguiu impor sua ordem. 

 

As margens que abordamos são simultaneamente locais onde a natureza pode ser 

imaginada como selvagem e descontrolada e onde o estado está constantemente a 

refundar o seu modelo de ordem e legislativo. Estes locais não são meramente 

territorial são também, e talvez mais importante, os locais de prática da qual  outras 
práticas do Estado estão colonizadas por outras formas de regulação que emanam 

das necessidades prementes das populações para garantir a sobrevivência política e 

econômica.”43  
 

Esta margem na Somália pode ser observada na relação do governo com os povos 

Gosha
44

, “[...] depreciados e, em razão de sua aparência física supostamente africana, bantu, e 

do modo de vida “primitivo” e “não civilizado” nas florestas do sul do país.”
45

 Este povo já 

havia sido isolado no período colonial e seu estigma permaneceu, haja vista que é um grupo 

que pratica agricultura e muitas vezes era julgado inferior por esta prática. Politicamente os 

Gosha foram incorporados à nação somali, contudo, permaneceram como um grupo distinto, 

considerado como uma raça inferior. Nesse sentido, o Estado pós-colonial somali consagrou a 

marginalização destes indivíduos. 

 

Este Estado que adotou a estrutura do Estado colonial - polícia, exército, fronteiras, 

economia e políticos - manteve seus mesmos métodos e mascarou não só a 

continuação do Estado colonial, mas deu a chance aos colonialistas de dominar o 

Estado pós-colonial.46  
 

Grupo importante dentro do contexto da consolidação e administração do Estado 

independente, a chamada elite estatal
47

, conceito elaborado por Ralhp Miliband, expõe uma 

elite que nos protetorados já integrava a “nobreza” colonial.  A figura de Ali Shermarke - 

indivíduo presente na política da Somália já no período anterior a independência integrando 

SYL e figura dominante na época do governo civil – é um bom exemplo de cidadão que 

transitou neste meio e integrou uma elite que dominou o cenário político no país. Um grupo 

                                                             
42 DAS, Veena. POOLE, Deborah (orgs). Anthropology in the Margins of the State. Santa Fe: School of 

American Research Press, 2004. pp. 1-30. 
43 Ibidem, p. 5. (tradução nossa) 
44 Os povos Gocha vivem na Somália na região do Vale do Rio Juba, ao sul da Somália, descendem de ex 

escravos bantu. MORENO, M. Narrativas alternativas sobre o conflito somali: descontinuidades e 

especificidades históricas. Conjuntura Internacional (Belo Horizonte), v. 11, n. 1, p. 47. 
45 Ibidem.  
46 INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal...Op. cit., 2016, p. 43. (tradução nossa) 
47 O conceito criado por Miliband expõe um grupo de indivíduos que, em sua maioria, participou das lutas por 

independência, da consolidação desta e que passou a integrar o Estado de variadas formas. Em outra nota 

abordamos a ideia de elite pós colonial/pós independência formada, sobretudo, pelos integrante da elite colonial, 

aqui se segue uma padrão similar, contudo, ela abrange apenas os membro que participaram ou participam da 

conformação e administração do Estado. MILIBAND, Ralph. O sistema estatal...Op. cit., 1972, p. 71. 
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que sempre teve interesse na formação de um Estado com moldes ocidentais, pois tinha 

vínculo com os colonialistas e se beneficiava de um sistema político dominado pela elite 

estatal. Sendo assim, a conformação deste Estado como foi configurado após a independência, 

carrega consigo uma série de problemas, que estão intimamente ligados com quem o governa 

e perdurará mesmo quando os militares assumirem o poder, visto que esses também 

formavam uma elite construída pelo colonialismo.  

 A República da Somália formada em 1960, sofreu seu primeiro revés com o assassinato 

do então presidente Abdirashid Ali Shermarke em 1969. Cinco dias após sua morte, em 21 de 

outubro de 1969 uma junta militar assumiu o controle do governo alegando nepotismo, 

corrupção e ineficiência no governo formado por Ali Shermarke e Egal. Neste dia as forças 

armadas da Somália e soldados privados tomaram o prédio do parlamento, a rádio 

Mogadishu, o Ministério da informação e os edifícios mais importantes da capital. Desta 

forma os militares da Somália, suspenderam a Constituição de 1961 e tomaram o poder, 

formando o Supreme Revolutionary Council (SRC), constituído por vinte militares e cinco 

oficiais da polícia e que passou a controlar o governo da Somália, sendo o General Mohamed 

Siad Barre, posteriormente, escolhido como líder do SRC. Ingiriis
48

 afirma que o golpe foi 

aceito por grande parte da população civil do país, que via na administração militar uma 

forma de encerrar o antigo governo permeado de corrupção e ineficiência 

Para consolidar o golpe, Barre aproximou-se de membros jovens do exército, 

assegurando-lhes promoções. Fortaleceu relações com os comunistas e a esquerda da 

Somália, até então relegada à margem pelo governo civil. E se aproximou dos influentes 

poetas somalis da época, visto que a tradição oral é um elemento fundamental na cultura desta 

região e permeia a vida da população. Mohamed Ingiriis
49

 ressalta que o golpe de 1969 já 

vinha sendo preparado desde 1963 com ajuda de Moscou. Siad Barre estaria envolvido no 

planejamento e execução com o apoio dos comunistas russos. O historiador somali afirma 

ainda que o monopólio soviético na região começou com o treinamento e armamento do 

exército somali ainda no governo civil, uma vez que, neste período a política externa somali 

flertava com Estados Unidos e URSS.  

Após o golpe, o General Siad Barre, nascido em 1912 na província de Shilabo na região 

do Ogaden, leste da Etiópia, ex-soldado treinado inicialmente pela Itália e depois pelo 

Império Britânico, instituiu uma série de medidas e modificações no governo que 

                                                             
48 INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal... Op. cit., 2016, p. 69. 
49 Ibidem, p. 97. 
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posteriormente iriam configurar a Somália como um Estado totalitário
50

. De forma a legitimar 

seu governo, Barre passou a afirmar que a mudança no regime se deu emanada por um 

governo do povo e não de um governo militar. Pois, segundo ele o povo clamava por 

mudanças e a instituição de um governo militar seria uma medida temporária e transitória, 

assim em breve a Somália voltaria a ter um governo civil. Já no início da formação de seu 

governo – Junta Militar - observamos que o General privilegiou os membros de seu clã 

Darod, estando estes em maior número (10 membros) que qualquer outro clã.  

Com o apoio dos soviéticos, o General que se auto-intitulou o “pai da nação” tentou 

reconstruir a sociedade da Somália adotando o Socialismo Científico
51

 em 21 de outubro de 

1970, durante o primeiro aniversário do golpe. Logo, Barre declarou que o Estado seria 

guiado pelos princípios do estilo Soviético de socialismo e a partir daí o país passou a 

chamar-se República Democrática da Somália. Portanto, a adoção desta ideologia e a forma 

como ela se desenvolveu na Somália devem ser problematizadas e para trabalhar tais 

questionamentos nos valeremos do arcabouço teórico fornecido por Edmond J. Keller.
52

 

através ideia de Afro-marxismo e por Patrick Chabal
53

 na perspectiva histórica da teoria 

revolucionária.  

Para Edmond Keller “Os ideais socialistas apelaram aos líderes africanos desde os 

primeiros estágios do período nacionalista.”
54

, afirmação que traz a discussão não somente os 

caminhos que os Estados independentes iriam trilhar na África, mas também o contexto da 

guerra fria. Patrick Chabal afirma que “[...] a teoria revolucionária derivou em parte da 

assunção de que o socialismo era o futuro da África e em parte de uma interpretação 

particular das guerras de liberação nacional nas colônias portuguesas e no Zimbábue”
55

. Logo, 

ambos os autores convergem no sentido de tentar compreender as vertentes do socialismo no 

continente africano, panorama fundamental para a instituição do socialismo na Somália.  

                                                             
50 É um fenômeno novo que não se confunde com nenhuma tirania ou despotismo. Apoia-se em estruturas como 

a ideologia e o terror para institucionalizar-se e re-enquadrar os indivíduos numa nova visão de mundo criando 

novas identidades. Assim assinalamos que a definição que Arendt fornece sobre totalitarismo é a que mais se 

aproxima da configuração que o governo da Somália teve durante o regime de Siad Barre. ARENDT, Hannah. O 

Totalitarismo. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 339-531. 
51 Foi criado por Karl Marx e Friederich Engels, quando estes desenvolveram a teoria socialista. O socialismo é 

a organização da sociedade de tal forma que qualquer pessoa, homem ou mulher, independentemente de sua 
origem de nascimento encontra condições iguais para o desenvolvimento de suas respectivas faculdades e a 

utilização de seu trabalho. A organização da sociedade de tal maneira que a exploração por uma pessoa do 

trabalho do seu próximo seria impossível, e onde todos poderão desfrutar da riqueza social somente na extensão 

da sua contribuição para a produção dessa riqueza.) BEBEL, August. Disponível em: 

https://www.marxists.org/glossary/terms/s/o.htm#socialism.  (tradução nossa) 
52 KELLER, Edmond J.; ROTHCHILD, Donald. Afro marxist regimes: ideology e public policy. Lynne Rienner: 

Boulder, 1987, pp. 1-24.   
53 CHABAL, Patrick. Power in Africa: an essay in political interpretation. St. Martin's Press, New York, 1994. 
54  KELLER, Edmond J.; ROTHCHILD, Donald. Afro Marxist…Op.cit. 1987.p.1 (tradução nossa) 
55 CHABAL, Patrick. Power in Africa… Op. cit., 1994, p. 29. (tradução nossa) 

https://www.marxists.org/glossary/terms/s/o.htm#socialism
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O pensamento implicado na teoria revolucionária, isto é, na plausibilidade e 

desejabilidade do socialismo na África, é tributária de duas origens distintas: a primeira é 

oriunda do pensamento marxista e do antigo debate sobre a viabilidade do socialismo em 

sociedades eminentemente pré-capitalistas, como a Rússia e a China. A segunda decorre de 

uma “vertente indígena”, também chamado socialismo africano, de que a África pré- colonial 

já teria sido socialista em tempos antigos por configurar sociedades sem classe. De um lado, 

marxistas engajados na teoria revolucionária fizeram esforços interpretativos fortemente 

apegados à noção de “classe” para construir cenários da união de ligas camponesas, 

trabalhadores e intelectuais progressistas na derrubada do colonialismo e imperialismo. Do 

outro, socialistas não-marxistas insistiam na ausência de classes na África “tradicional”, 

enfatizando uma noção comunal de socialismo que teria precedido as sociedades colonizadas. 

Deste último grupo, Chabal destaca personalidades africanas importantes no processo de 

descolonização da África, como, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Julius Nyerere, Léopold 

Senghor, e Kenneth Kaunda. 

Todavia, para Keller houve também um caminho que desembocava no chamado Afro-

marxismo (que sob o nosso ponto de vista mescla as duas vertentes propostas pelo africanista 

inglês), não abordado por Chabal, porém extremamente relevante para o contexto somali. O 

cientista político estadunidense aponta que o Afro-marxismo, pode ser observado bem 

articulado em Angola, Moçambique e Etiópia e de forma marginal no Benin, Congo (atual 

República do Congo), Madagascar.
56

 Em linhas gerais esta vertente ideológica foi adotada por 

países africanos no qual havia um Estado de partido único que exercia uma política 

centralizada, e por vezes autoritária, de tomada de decisões, onde houve coletivização 

econômica e uma economia nacionalizada. E, sobretudo, nos quais os regimes tendiam a ser a 

mesclar traços do leninismo e do populismo: “Os mais bem articulados entre eles nasceram 

dos movimentos de libertação nacional em nome dos "povos africanos" de seus respectivos 

países (Angola e Moçambique) ou de uma revolução social em nome das "massas 

trabalhadoras" liberadas de suas "cadeias feudais" (Etiópia)”.
57

 Além disto, notavelmente 

vários dos países apontados como afro- marxistas tiveram líderes carismáticos que 

encabeçavam o partido e eram sustentados também pelo poderio militar do Estado. É 

significativo assinalar também, que os países apontados como Afro-marxistas por Keller, em 

geral tiveram suas independências - ou mesmo a adoção do socialismo como ideologia do 

regime - no final da década de 1960 e início de 1970. Assim, ressaltamos que a vertente 

                                                             
56  KELLER, Edmond J.; ROTHCHILD, Donald. Afro Marxist…Op.cit. 1987. 
57 Ibidem, p.8. (tradução nossa) 
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indígena do socialismo já estava em decadência
58

 e muitos dos países que levantaram a 

bandeira do socialismo africano já havia mudados suas políticas ou sofrido golpes que 

desarticularam a reprodução desta ideologia, como é o caso de Kwame Nkrumah ex-líder de 

Gana.  

 Chabal e Keller têm divergências quanto suas interpretações, contudo, nenhum dos 

autores acaba por englobar o socialismo na Somália, não o encaixando em nenhuma da 

vertentes sociológicas. Porém o regime no país parece se aproximar mais ao Afro-marxismo 

tendo em vista as condições sociais e políticas do país no período em que se buscou 

institucionalizar o comunismo. O regime implantado por Barre carrega algumas das 

características do Afro-marxismo: a ideia de libertar o povo de um governo corrupto, 

ineficiente e explorador (“Revolução” de 1969), a relação híbrida entre populismo e 

leninismo, a presença de um líder carismático, a adoção de medidas para nacionalizar 

empresas e a coletivização econômica. Entretanto, como muitas destas características só 

permaneceram até 1977 e a partir daí houve uma total desconfiguração do regime enquanto 

socialista, a situação da Somália permanece ainda como um caso a parte pouco, discutido por 

especialistas no tema.  

É interessante notar que apesar da relação desenvolvida entre Siad Barre e a União 

Soviética, posterior à ascensão do somali como líder da Somália, o General até o ano de 1970 

não havia afirmado ou se mostrado socialista, nem mesmo marxista
59

. Contraponto 

fundamental para compreender a abrangência da influência soviética sobre o regime militar. 

Como Ingiriis
60

 expõe, obviamente Barre não adotou o socialismo apenas por intervenção dos 

soviéticos, como já exposto, dado o contexto de Guerra Fria e o cenário de expansão do 

comunismo na África, o líder militar usou a adoção do socialismo como uma estratégia de 

legitimação e fortalecimento do seu regime e das relações com o mundo soviético e 

comunista. Ainda na década de 1970 a Somália irá declarar apoio a Cuba e aos vietcongues 

em sua luta contra os Estados Unidos.
61

  

Todavia, a influência soviética era tão grande que até pelo menos 1978, a arquitetura, a 

estrutura política e econômica seguiam o modelo soviético de governo. Sendo assim, muitas 

empresas foram nacionalizadas, institui-se o trabalho forçado em prol do bem comum, a 

                                                             
58

 CHABAL, Patrick. Power in Africa… Op. cit., 1994. 
59 INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal.. Op. cit., 2016, p. 103. 
60 Ibidem, p. 104.  
61 Ibidem, p. 107. 
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tradicional divisão clânica foi abolida por lei, um partido nacional socialista
62

 único foi 

criado, declarou-se a igualdade de gênero e outras medidas, para institucionalizar o 

comunismo, foram adotadas
63

. Muitas deliberações acarretaram em duras críticas por parte da 

população, que não se identificava com as mudanças, sobretudo, as ligadas a modificação de 

práticas islâmicas, haja vista as medidas para adoção do comunismo e o endurecimento do 

regime se dão no mesmo ano. Para, além disto, na prática o governo continuou a ser mal 

administrado e a propagar práticas nepotistas, como por exemplo, as empresas que foram 

nacionalizadas passaram para as mãos de membros do clã e sub-clã do General.
64

 

Segundo Mohamed Ingiriis
65

, inspirado no estilo stalinista
66

 de governar Barre prendeu e 

executou seus adversários do antigo governo e civis que se mostravam contra a “Revolução”, 

exilou opositores da administração militar, e no final da década de 70 executou integrantes de 

seu governo sob suspeitas de oposição, além de implantar uma serie de medidas que lhe 

davam plenos poder, através de Constituição. No governo de Barre podemos apontar que a 

ideologia do regime estava entorno da ideia de uma sociedade revolucionária socialista, aliada 

aos ideais nacionalistas pan-somalis de uma “Grande Nação”, formada por todos os somalis 

espalhados pela região do Chifre da áfrica (Quênia, Etópia, Djibouti e Eritréia). Aliada a este 

ideal, mas existindo por debaixo dos panos, vinham às pretensões clânicas, em especial dos 

clãs aliados ao General e que buscavam sua predominância social, econômica e política na 

sociedade. O terror na Somália se deu pela instauração de medidas de censura, controle e 

expurgos, que vão acarretar na caracterização do regime totalitário, visto que ainda na década 

                                                             
62 O Partido Socialista Revolucionário Somali (PSRS) foi o partido no poder na Somália de 1976 a 1991. O 

SRSP foi criado pelo regime militar de Siad Barre sob orientação soviética em 1973. O PSRS era o único partido 

permitido pela Constituição do país, bem como possuía autoridade suprema de liderança política e 

socioeconômica na República Democrática da Somália Os quadros do partido também incluíam socialistas 
proeminentes como Abdulrahman Aidiid, Mohamed F. Weyrah e Abukar Sh. M Hussien. (conhecido economista 

socialista). Durante um breve período, antes da escalada do conflito com a Etiópia em 1977, o PSRS 

desenvolveu relações com partidos comunistas estrangeiros, como o Partido Comunista da União Soviética 

(PCUS) e o Partido da Unidade Socialista da Alemanha (PUSA). O PCUS iniciou um programa de assistência 

para a escola do partido PSRS. Quando o regime de Barre caiu em 1991, SRSP desapareceu. O SRSP era, em 

teoria, um partido marxista-leninista, mas também incluía os ensinamentos islâmicos e pan-somalis em sua 

ideologia. Foi dissolvido quando  Mohamed Siad Barre foi retirado do poder no final de 1991. LEWIS, Ioan, 

Understanding Somalia… Op. cit., 2008, p. 55-56. (tradução nossa) 
63

 INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal... Op. cit., 2016, p. 103,104. 
64 Ibidem, p. 152 
65 Ibidem, p. 164. 
66 As políticas stalinistas na União Soviética incluíam o terrorismo de Estado, a rápida industrialização, a teoria 

do socialismo em um país, o Estado centralizado, a coletivização da agricultura, o culto da personalidade na 

liderança e a subordinação dos interesses dos partidos comunistas estrangeiros aos do Partido Comunista da 

União Soviética. Portanto aqui empregamos a ideia de Mohamed Ingiriis de que Siad Barre se inspirava no 

modelo de Stalin, de governar a URSS, para governar a Somália. BOTTOMORE, Tom B. (Ed.) A Dictionary of 

Marxist thought. Blackwell: Malden, 1991. p. 54. (tradução nossa) Disponível em: http://ouleft.org/wp-

content/uploads/dictionary-of-marxist-thought.pdf  

http://ouleft.org/wp-content/uploads/dictionary-of-marxist-thought.pdf
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de 1970 Barre passou a governar por decretos, ter mais poder que a Suprema Corte do país, 

pôs fim as liberdades individuais e extinguiu o Habes Corpus. Além de uma série de 

diligências que fortaleciam a violência do regime e restringiam os direitos dos indivíduos, 

sendo o decreto mais violento o que caracterizava a oposição ao regime como crime com pena 

de morte
67

. 

Na construção do seu regime ditatorial, Barre institui também o culto a sua 

personalidade para fortalecer seu poder pessoal frente aos somalis. Logo, o General passou a 

ser retratado pelos propagandistas do regime como o “pai da nação” e o “pai do 

conhecimento” e suas imagens estavam presentes em todos os lugares públicos do país, desta 

forma, o ditador passou a projetar sua figura como onipresente – retratos de Barre estavam 

nas casas de todos os habitantes, nos prédios públicos e nas praças - sendo ele o líder que tudo 

via e em tudo estava. Além disto, o General assim como na consolidação do golpe, passou a 

se valer do uso da literatura e da música, para construir uma forma de poder personalizado 

reforçado pelos artifícios culturais da sociedade somali. O líder militar utilizou também a 

ideia de “Grande Somália”
68

 para instigar a população a vê-lo como o único homem que 

poderia tornar este sonho uma realidade, visto que neste período a Somália tinha um dos 

maiores exércitos ao sul do Sahara, financiado e treinado pela União Soviética, que apoiava 

não só os militares, mas também a figura de Barre enquanto ditador.  

As políticas ditas socialistas implantadas pelo “pai da nação” entravam em conflito com 

uma série de questões da constituição da própria Somália e isto se tornou evidente nas 

publicações do próprio regime. 

 

Sob a invocação do socialismo científico, o regime de Siad Barre se tornou o único 

poder autoritário em insistir em adotar o alfabeto latino ao invés do árabe. E 

conquistaram isso somente sob o uso da força. Um jornal do governo (Vigilance) 
publicou uma série de opiniões escritas pelas autoridades do regime celebrando a 

adoção do alfabeto latino para a escrita somali e interesses nacionais, mas o 

oportunismo revelou confusão. Em uma publicação oficial para países estrangeiros 

em junho de 1974, o regime usou o Islã, comunismo, irmandade Árabe e a 

solidariedade do terceiro mundo, em um mesmo texto. 69  

 

 

Por conseguinte, podemos questionar a validade da implantação desta ideologia e das 

intenções de Barre quando levantou a bandeira de “Revolução” para o golpe de 1969. 

                                                             
67 INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal.. Op. cit., 2016, p. 115. 
68 Refere-se ao ideal nacionalista de formar uma grande nação com as regiões do Corno de África em que 

Somalis étnicos têm historicamente reivindicados. O território abrange Somália, leste do Djibouti, a região de 

Ogaden na Etiópia e a província do nordeste do Quênia.  
69 Ibidem p. 107. (tradução nossa) 
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Buscando legitimar seu governo através da ineficiência do governo civil, o ditador passou a 

ter real apoio da população neste período, que via um novo caminho para um país explorado 

pelo colonialismo britânico e italiano. Além do mais, o nacionalismo foi realmente uma 

questão construída e fortalecida ao longo do período da independência e posteriormente, que 

deu sustento as ideia de Siad Barre que com o massivo apoio soviético poderia sim ter 

chances de unir os povos de etnia somali em uma mesma nação. É inspirado por estes ideais 

nacionalistas de unir o povo somali sob uma bandeira, pelo interesse do aumento de seu poder 

e popularidade, que o General vai iniciar o conflito pela região do Ogaden contra a Etiópia em 

1977, “um dos maiores conflitos entre países africanos do mundo contemporâneo"
70

. Ioan 

Lewis
71

 aponta que a Somália começou a se preparar para o conflito com a Etiópia no início 

da década 70, armando e treinando a população civil para combate e defesa. Contando com o 

apoio financeiro e militar da União Soviética, Barre iniciou o conflito invadindo a fronteira 

com a região do Ogaden, leste da Etiópia. Os motivos apontados perante o mundo para 

invadir seu vizinho, estavam intrinsecamente ligados ao nacionalismo, mas também uma 

bandeira levantada pelo regime da Somália era a do Jihadismo
72

, visto que a Somália um país 

muçulmanos estava lutando contra os cristão católicos (da Igreja Ortodoxa Etíope) da 

Etiópia.
73  

 

O Ministro da Defesa, General Ali Samatar, aparentemente agindo como uma 

política oficial do regime descreveu a guerra como a jihad entre muçulmanos e 

cristãos como os dias de Ahmed Gurey. Siad Barre pretendeu estar envolvido no que 

Gérard Prunier chamou “La jihad nationaliste” (a jihad nacionalista).74 (tradução 
nossa) 

 

 

No entanto, esta guerra tinha também muito do interesse que Etiópia e Somália tinham no 

French Territory of the Afars and Issas (FTAI)
75

, futuro Djibouti, pois para a Somália haviam 

milhares de somalis neste território, além de sua posição estratégica no Golfo do Aden. Já 

                                                             
70 TEREKE, Gebru. The Ethiopia-Somali war of 1977 revisited. In: The Internation Journal  African Historical 

Studies. V. 33, nº 3, 2000, p. 635. 
71 LEWIS, Ioan, Understanding Somalia… Op. cit., 2008, p. 119. 
72 Jihadismo é um termo para designar a luta da jihad em árabe, a palavra significa "esforço" ou "luta". No Islã, 
isso pode significar a luta interna de um indivíduo contra instintos básicos, o esforço para construir uma boa 

sociedade muçulmana ou uma guerra pela fé contra os infiéis. Neste caso a jihad era empregada para afirmar a 

luta contra os infiéis católicos da Etiópia em oposição aos somalis muçulmanos.  
73 INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal… Op. cit., 2016, p.159. 
74 Ibidem p. 160 apud PRUNIER, Gérald Segmentarité et violence dans l’espace somali, 1840-1992. Cahiers 

d´´Etudes Africaines. V. 39, nº146 (1981), p. 391. 
75 Antiga Somalilândia francesa, colônia estabelecida entre 1883 e 1887 através de uma sucessão de tratados com 

os sultões da época. Após a Segunda Guerra e área tornou-se parte do Império Colonial Francês e em 1967 foi 

renomeada como Território Francês dos Afars e Issas e em 1977, tornou-se um país independente sob o nome de 

Djibouti.  
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para Etiópia que possuíam uma grande estrada, construída no início do século XX, que ligava 

Adis Abeba ao porto da cidade de Djibouti, perder este conflito significava perder uma saída 

para mar.  

Dentro deste contexto fica evidente, que este conflito era de uma importância para ambos 

os países, pois se perdesse a Etiópia perderia não só o território do Ogaden, rico em 

petróleo
76

, mas também sua única saída para o mar aberto. Do outro lado a Somália, que 

iniciou o conflito, aparentemente teria muito a ganhar e pouco a perder, dado que estava 

tentando conquistar territórios e aumentar sua influência. Este conflito foi manipulado de 

várias formas e teve a atenção e o patrocínio das duas grandes potências mundiais envolvidas 

no conflito da Guerra Fria
77

, que de certa forma irão decidir o rumo desta guerra.
78

 Uma 

questão fundamental deste conflito, é a importância que seu resultado teve para o futuro da 

Somália, uma vez que o armamento dos clãs neste período foi significativo para a 

desintegração da unidade política da Somália e para os conflitos que irão se iniciar em 1991. 

Pois quando perdeu o suporte da URSS e passou a ter o apoio estadunidense Siad Barre não 

pode mais contar com todo o aparato bélico e financeiro fornecido pelo soviético, tendo em 

vista que a ajuda dos Estados Unidos, se comparada a dos comunistas russos, era 

relativamente bem inferior
79

. Nesse sentido, o regime decidiu que a melhor estratégia seria 

distribuir armas e treinamento a população civil da Somália tendo como base os clãs. Isto 

acarretou em uma população fortemente armada que iria utilizar estes armamentos nos 

conflitos com o Estado a partir de 1986.   

Como apontado anteriormente, Barre desejava obter mais popularidade através do 

conflito com seu país vizinho, desta forma o ditador associou sua imagem a do famoso líder 

do Estado Dervish - território que na época do conflito seria boa parte da região do Ogaden - 

Mad Mullah. No entanto, Barre não lutava com os colonialistas, mas sim com um país que era 

comandado pelo Dergue
80

, que tinha Mengitsu Haile Mariam como chefe do Estado. De 

                                                             
76 LEWIS, Ioan, Understanding Somalia… Op. cit., 2008, p. 134. 
77 Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não formam um período 

homogêneo único na história do mundo. Este período dividiu-se em duas metades, tendo como divisor de águas 

o início de 1970. Apesar disto a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação 

internacional peculiar que dominou até a queda da URSS: o constante confronto das duas superpotências que 

emergiram após o fim da Segunda Guerra Mundial. HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: O breve século XX 

1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, p.223 
78 WOODARD, Peter. The Horn of Africa: State, politics and international relations. London: I. B. Tauris & 
Co., 1996, p. 66. 
79 INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal.. Op. cit., 2016, p.171. 
80

 Imediatamente após a queda do Imperador Haile Selassie pela Revolução Etíope foi implantado o Conselho 

Provisório Militar Administrativo, composto por 125 membros, que foi chamado de Comitê de Coordenação das 

Forças Armadas, Polícia e Exército Territorial, conhecido como Derg. O general Aman Amdon foi eleito porta-

voz da Derg e implementou políticas para o país, que incluiu a distribuição da terra aos camponeses, 
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acordo com Mohamed Ingirris
81

, “Siad Barre entendeu a vantagem adicional que ele poderia 

ganhar projetando ele mesmo como o novo Mad Mullah no Chifre.” O antigo herói 

anticolonialista era ainda muito reverenciado pelos somalis que sofreram com a colonização 

britânica, desta forma, associar a sua já cultuada figura à de um líder que engloba “os 

principais” valores da sociedade somali, traria ainda mais força ao seu papel como líder da 

grande nação.  

Contudo, o jogo de poder entre as duas grandes potências da Guerra Fria, mudou a 

configuração do conflito. Historicamente apoiada financeiramente pelos Estados Unidos sob a 

liderança do Imperador Haile Selaisse, a Etiópia desde o início da década de 70 temia uma 

invasão de sua vizinha na região do Ogaden
82

. Não obstante, a partir de 1974 quando o 

Dergue assume o poder, os Estados Unidos passam a preocupar-se com sua hegemonia sobre 

o país – visto que a Etiópia era um ponto estratégico no centro da África e era tido como um 

dos países mais fortes do continente - e, principalmente, com uma possível influência 

soviética. Sob o comando de Mengitsu, o Estado Etíope passou a ter relações mais próximas 

com a URSS, dado que este se valia de uma ideologia marxista-leninista
 
em seu governo. 

Como a União Soviética apoiava a Somália desde o golpe de 1969, em vários setores: 

econômico, bélico e ideológico, os comunistas russos se viram diante de um impasse, 

conhecido seu grande interesse nos países. Assim, tentou unir Somália e Etiópia em uma 

confederação socialista com base no aporte ideológico dos dois países. Com o apoio do Iémen 

socialista e da Cuba de Fidel Castro, reuniu os dois líderes mais poderosos do Chifre da 

África, notadamente Siad Barre e Mengitsu, para a tentativa de um acordo entre as duas 

nações. Entretanto, a missão soviética para intermediar este pacto, acabou falhando e ficamos 

com a impressão de Fidel Castro, que mediou à discussão, ficou do General Siad Barre:  

                                                                                                                                                                                              
nacionalizando indústrias e serviços sob propriedade pública e levou a Etiópia ao socialismo.  Inicialmente, o 

Derg foi popular após o golpe contra Haile Selassie que chegou ao poder sob o slogan de "Etiópia Primeiro", 

"Terra para os camponeses" e "Democracia e Igualdade para todos". Em 1975, o Derg aboliu formalmente a 

monarquia e abraçou o comunismo como ideologia. O regime eventualmente tornou-se formalmente conhecido 

como o Governo Militar Provisório da Etiópia Socialista. O conflito com a Eritréia, desestabilizou o governo do 

General Aman e ele foi executado com outros oficias do governo. Uma luta interna pelo poder ocorreu dentro do 

Derg e então a figura desconhecida de Mengistu Hailemariam, acabou emergindo como um líder incontestável. 

Ele executou o general de brigada Teferi Benti e outros oficiais de alto escalão e tornou-se o líder do Derg. Entre 

1975 e 1987, o Derg executou e prendeu dezenas milhares de seus oponentes sem julgamento, mas também 

promoveu diversas mudanças econômicas e sociais na Etiópia que visavam a melhoria da vida dos etíopes. Em 

1987, Mengistu Haile Mariam aboliu o Derg e substituiu-o com a República Democrática Popular da Etiópia. No 

entanto, Mengistu e os membros sobreviventes do Derg dominaram o novo governo. Depois de anos de guerra 

Mengistu foi derrubado em 1991, por uma coalizão de partidos. WOODARD, Peter. The Horn of Africa... 

Op. cit., 1996. 
81 INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal... Op. cit., 2016, p.169.  
82 Ibidem, p. 170. 
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Siad Barre foi muito arrogante e severo, talvez ele quisesse nos intimidar [...] Siad 

Barre é um general que foi educado sob o colonialismo. A revolução na Somália é 

liderada por um general que chegou ao poder nos tempos coloniais. [...] Socialismo 

é só um escudo externo que serve para deixar ele mais atrativo. Ele tem recebido 

armas de países socialistas e a sua doutrina socialista é apenas para as massas. O 

partido serve apenas para dar suporte ao seu poder personalizado. [...] Em certo 

ponto, ele me disse que ninguém poderia saber onde este conflito poderia levar [...] 

Eu disse a Siad Barre que sua posição representava um grande perigo para a 

revolução na Somália e uma séria ameaça a revolução na Etiópia.83 (tradução nossa) 
 

A partir deste comentário de Fidel, embebido de críticas, fica evidente como o ditador 

somali, era um indivíduo, possivelmente, prepotente em suas decisões. Um ponto importante 

apontado por Fidel em sua fala é a trajetória de Barre durante o colonialismo, fundamental 

para entender suas ações. O ditador somali iniciou sua carreia militar no Corpo Zaptie 

Coloniale, a serviço do Estado italiano, que fazia parte da Polizia dell’Africa Italiana. 

Todavia, quando o Corpo Zaptie encerrou suas atividades em 1941 durante a Segunda Guerra 

Mundial, Barre juntou-se a recém criada Somalia Gendarmerie, um órgão britânico. E quando 

os italianos tentaram dominar a Somalilândia Britânica no final de 1941, o líder somali foi um 

leal soldado do Estado britânico e se tornou um inspetor policial, o mais alto cargo que um 

somali poderia alcançar sobre a administração britânica
84

. Passou o final da década de 40 e 

início de 50 treinando oficiais para o colonialismo em países vizinhos à Somália, nos 25 anos 

que passou servindo o colonialismo - italiano de 1935-41 e britânico de 1941-60 - Barre 

acumulou métodos e formas de governar pela força nas quais os fins justificavam os meios. A 

experiência colonial se prestou muito ao General para conquistar seu posto como chefe do 

Estado da Somália, mas sua arrogância acarretou também na perda do apoio soviético – além 

da posição inflexível de Barre, aos olhos soviéticos a Etiópia era um caminho mais 

“lucrativo” para a URSS - que após as negociações optou por apoiar financeiramente e 

belicamente a Etiópia de Mengitsu. Nesta jogada, o país etíope acabou por perder grande 

parte da ajuda financeira que recebia dos Estados Unidos, mas em contra partida ganhou um 

forte aliado, disposto a apoiar massivamente à Etiópia para acabar com o conflito no chifre.  

Desde o início, ambas as potências mundiais eram contra a guerra e tentaram intervir 

diplomaticamente
85

 para que o conflito fosse evitado. Os soviéticos tentaram desde o golpe de 

                                                             
83 Ibidem p. 164 apud Transcript of meeting between East German leader Ercih Honecker and Cuban leader 

Fidel Castro, East Berlim 3 april 1977, Wilson Center, Digital Archive, International History declassified. 

Disponível em: http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/111844 
84 INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal… Op. cit., 2016, p. 31. 
85 Mohamed H. The suicidal.. Op. cit., 2016, p.165. apud Telegram from the Departamento f State to the 

Embassy in Somalia. Departament of State, Central Files, DEF 19 US-SOMALI. Secret; limited distribution. 



28 
 

1974 na Etiópia dissuadir Barre da invasão no Ogaden, uma vez que, sob um novo governo 

comunista a União Soviética poderia passar a ter maior influência no país. Porém, o líder 

somali, que desde 1975 já tinha o aval do exército da Somália e do Ministro da Defesa, que 

afirmava que o país estava pronto para a guerra e que a venceria 
86

, não estava preparado para 

o “abandono” dos soviéticos. Mesmo com o apoio dos Estados Unidos, de alguns países 

europeus e árabes, os quais não supriram a ajuda fornecida pelos russos, Barre insistiu no 

conflito que teve início em 13 de julho de 1977
87

 com uma tática de guerrilha contra as 

populações não somalis do Ogaden e contra os combatentes do exército etíope. Em outubro 

de 1977 o governo da Etiópia já possuía armas soviéticas e cubanas e a partir deste período o 

conflito, tomou outras cores. Inicialmente as guerrilhas dos combatentes da Somália tinham 

apresentado ótimos resultados, entretanto, com novos armamentos e financiamento, o exército 

etíope tomou a frente da guerra e a venceu em 1978, sendo encerrada formalmente em 

fevereiro deste ano.  

A guerra do Ogaden, como ficou conhecida, deixou profundas marcas no governo de 

Barre e sua derrota sinaliza o início da decadência do seu regime. Por este motivo nos 

detivemos na explicação do conflito, pois ele marca o fim da hegemonia soviética sobre a 

Somália, que motiva  a expulsão dos soviéticos do país e o fim do “comunismo” somali, mas, 

sobretudo, cristaliza o fim de uma política que pregava pelo fim do “clânismo”. Esta medida 

adotada por Barre em novembro de 1977
88

 é um divisor de água no governo do General, pois 

com a exclusão dos soviéticos da sociedade somali, houve uma grande fuga de mão de obra 

qualificada, investimentos econômicos foram encerrados e essa medida causou a total quebra 

das relações entre a Somália e a União Soviética, que agora apoiava seu “maior inimigo”. 

Para além das perdas financeiras e diplomáticas, Barre perdeu prestígio e encontrou cada vez 

mais resistência a seu regime, porquanto deixou de ser visto como o somali que fundaria a 

“Grande Somália”, pois muitos somalis mesmo “vendo a guerra como um projeto 

ambivalente – tanto a guerra de um homem como a guerra de um grupo – muitos fizeram 

grandes sacrifícios na esperança da fusão de uma parte significante do território etíope com a 

Somália.”
89

 (tradução nossa) 

O conflito trouxe também um sério problema para o exército e para a unidade política 

da Somália, visto que quando observou que estava perdendo a guerra Barre tomou duas 

                                                                                                                                                                                              
Drafted by Galanto, cleared by Newsom, and approved by Williams. Disponível em: 
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86 Ibidem p. 142 
87 TEREKE, Gebru. The Ethiopia-Somali... Op. cit., 2000, p. 644. 
88 INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal… Op. cit., 2016, p. 165. 
89 Ibidem, p. 161 
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medidas drásticas:  armar os clãs da Somália, como já afirmado, e integrar presos, que haviam 

cometidos crimes leves, ao exército da Somália. Desta forma, estas atitudes acarretaram em 

duas questões fundamentais para a instabilidade do governo de Siad Barre: primeiro a 

população civil passou a estar belicamente equipada – ou seja, os conflitos clânicos já 

existentes se tornaram mais violentos – e segundo, a disciplina no exército se tornou frágil, 

quase inexistente.  Assim Barre inaugurou um período permeado de violência, já que o 

governo combatia a violência dos grupos opositores com extrema brutalidade  

Em 1980, três anos após anunciar que a sobrevivência do Estado da Somália estava em 

perigo, Barre declara Estado de exceção, que existe fora do Estado de direito e comumente é 

empregado quando o país enfrente graves crises ou guerras. Caracteriza-se pela suspensão 

temporária de direitos e garantias constitucionais. No caso da Somália, a declaração 

suspendeu todas as leis e deu a Barre ainda mais poder, que alegou sofrer pressão internas e 

externas e que a medida foi necessária. Todavia, é interessante notarmos que este Estado já 

possuía a prerrogativa de suspender direitos e garantias constitucionais, sob a direção de Siad 

Barre diversas medidas que avançavam no sentido do Estado de exceção já estavam em vigor 

desde 1970.  As discussões em torno do Estado de exceção instituído pelo ditador  serão 

melhor abordadas no terceiro capítulo deste trabalho.                              

É notável a instabilidade de seu governo após a perda do conflito com a Etiópia. Ainda 

em 1978 uma facção do exército somali tentou dar um golpe em Barre, mas a conspiração foi 

descoberta e os envolvidos executados.
90

 É importante ressaltar também, que as políticas de 

favorecimento clânico iniciadas no governo de Ali Shermarke ganharam força com Barre e 

perduraram por todo o seu governo, sobretudo, após a Guerra do Ogaden. Segundo Ioan 

Lewis
91

, indivíduos próximos a Barre que no início de seu governo trabalhavam como 

motoristas, guarda costas e até funcionários públicos de baixo escalão, se tornaram 

extremamente ricos no governo do ditador, devidos a sua proximidade clânica com Barre. 

Este sistema tinha sua base no chamado MODH (Mijerteyn, Ogaden e Dulbahante) um grupo 

formado em 1969 “secretamente” pelos três principais clãs que estavam ligados a família do 

ditador. Esta política de favoritismo “familiar” trouxe sérias conseqüências para seu governo, 

além disto, seu regime se tornou notoriamente corrupto
92

, visto que muita da ajuda 

humanitária (ONU, países europeus e Estados Unidos) que a Somália recebia para 
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refugiados
93

 era desviada pelo governo ou até, ao extremo de alimentos enviados pela ONU 

serem roubados pelo militares da Somália.
94

 

Através destes exemplos fica evidente que o regime de Siad Barre na Somália estava se 

reconfigurando e tentando sobreviver, não só por pressões internas, mas também por pressão 

externa dos grupos exilados nos países vizinhos, que ambicionavam a queda do ditador. Neste 

contexto de instabilidade, a Somália ainda contava com o apoio econômico dos Estados 

Unidos, que estava caracterizado como uma ajuda humanitária, mas que era vista pelos 

americanos com cautela, dada a instabilidade política do regime e do crescente poder dos clãs 

no território do país. Ao longo da década de 80 Barre assistiu ao declínio de seu regime, que 

havia se fortalecido na década de 70, mas que encontrou muitas dificuldades na década de 80 

com o abandono da URSS. Todavia, a violência contra a população civil e militar se 

recrudesceu. O General passou a condenar e executar membros de sua junta marcial e 

aumentou o enriquecimento e favoritismo de membros de sua família
95

.  É importante notar, 

que essas práticas vão reconfigurar o sistema clânico na Somália e são elas que vão das às 

cores dos conflitos dos anos 90. Para Marta Moreno
96

: 

 

As disputas clânicas que se estabeleceram na arena nacional na década de 80 não 

eram da mesma natureza daquelas presentes nos tempos pré-coloniais, já que agora 

os vínculos clânicos eram mobilizados pelas elites nacionais e grupos de oposição na 

sua luta pelo controle dos recursos públicos.  
 

Nesse sentido, a formação de organizações civis e militares contra o governo crescem e 

têm grande impacto nos eventos no fim da década de 80. Damos destaque para três grupos: a 

Somali Salvation Democratic Front (SSDF) uma organização paramilitar fundada em 1978 

em Roma, por vários militares do exército da Somália, sobretudo, dos clãs Majeerteen e 

Darood, que se sentiam prejudicados pela política de favoritismo clânico de Barre. O United 

Somali Congress (USC) a maior associação paramilitar da Somália formada em 1987, 

também em Roma, e dominada pelo clã Hawiye. Por fim, o Somali National Moviment 

(SNM), fundado em 1981 na Etiópia onde boa parte do clã Isaaq esteve vivendo durante a 

década de 70 e teve o apoio do líder etíope Mengitsu Haile. É relevante destacar, que alguns 

                                                             
93 Após a guerra do Ogaden centenas de somalis que viviam na Etiópia migraram para a Somália e passaram a 

viver em campos de refugiados, notadamente supervisionados pelas Nações Unidas. INGIRIIS, Mohamed H. 

The suicidal… Op. cit., 2016, p. 148. 
94  Ibidem, p. 194 
95 É importante notar que quando abordamos o conceito família aqui estamos nos referindo, não somente a 

família nuclear como se aborda no ocidente, mas de famílias estendidas e redes clientelares.  
96 MORENO, M. Narrativas alternativas...Op. cit., 2014, p. 47.  
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destes movimentos possuíam indivíduos dos clãs que formavam o MODH, entretanto, estes 

somalis não eram ligados à família de Barre. Damos ênfase a estes grupos porque serão eles 

os responsáveis pela queda de Siad Barre. O SSDM em 1981 irá ganhar proporções ainda 

maiores, pois incorporará outras três organizações: a Somali Salvation Front (SSF), Somali 

Workers Party (SWP) e Democratic Front for the Liberation of Somalia (DFLS), além de ter 

neste momento apoio da Etiópia e da Líbia, dos quais receberam treinamento militar e 

dinheiro.
97

 

É importante ressaltar que a maioria destes grupos foi formado por integrantes de clãs 

que estavam sendo prejudicados pelo regime, mas também de indivíduos que de alguma 

forma estiveram ligados ao governo colonial e/ou ao governo civil e faziam parte de uma elite 

política que se via negligenciada ou marginalizada pelas políticas do MODH. É interessante 

notar que dois dos principais grupos de oposição se formaram em Roma, capital de uma das 

potências coloniais do país. Além disto, se vê o protagonismo da Etiópia nos jogos de poder 

do chifre da África. Mengitsu inicialmente irá dar total apoio ao SSDM, mas após uma série 

de ataques que o movimento irá fazer em 1984, Barre negocia com o líder etíope para que este 

pare de dar suporte ao grupo. Todavia, ainda em 1988 quando o líder somali estabelece este 

acordo a organização toma o controle de quase todo o norte do país, que se vê assolado pela 

série de ataques realizados com bombas na região. Três anos antes o SNM, já havia atacado 

bases e soldados do governo nas fronteiras com a Etiópia.
98

       

Portanto, com os ataques o crescimento e fortalecimento destas organizações o país se 

vê afundado em uma séria crise econômica e política, o que vai levar os integrantes do 

MODH a escrever uma carta à Siad Barre, clamando que este assuma publicamente a crise 

que o país atravessava, que um novo ministro assuma e prepare o governo para eleições 

gerais, um projeto que preveja a reconstrução da economia e do norte do país, além de 

introduzir uma abertura política rumo a “liberdade”
99

. Inicialmente, o ditador mostra-se 

favorável a todas as medidas, contudo, coloca um de seus filhos como ministro e tenta 

negociar com os integrantes do governo medidas para retomar o controle do país e fortalecer 

sua posição. Vemos neste ponto, que os interesses de Barre parecem ligados apenas a sua 

permanência no poder. Ingiriis expõe que o governo já não tinha apoio da população, nem da 

elite local, o líder somali passa contar apenas com sua família neste período. Para tanto, em 

1990 o país era controlado no norte (atual Puntalândia) pelo SSDF, no sul e centro pelo USC 
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e no nordeste (atual Somalilândia) pelo SNM, estando a capital e algumas pequenas regiões 

sob o controle do governo da Somália. Situação que coloca Siad Barre como um preso em sua 

capital, este cenário chega ao fim quando o USC em 21 de janeiro de 1991 invade a Villa 

Somalia – residência oficial do presidente – e toma o controle da cidade. O General havia 

fugido poucas horas antes da residência. A organização que passa a controlar Mogadíscio é 

dominada pelos Hawiye, tido como o clã que mais foi prejudicado pela política clânica do 

ditador.
100

 

A partir deste panorama histórico do fim do regime de Siad Barre, podemos comentar 

que é primordial desenhar este contexto para compreender qual a origem dos conflitos 

enfrentados pelo país atualmente. Com o fim do governo, deixou de existir, na década de 90, 

uma unidade política centralizada, pois as várias regiões do país passaram a ser controladas 

por clãs. Como apontado anteriormente, as localidades dominadas pela SSDF, USC e SNM, 

permaneceram sendo administradas por estes grupos. Não obstante, outros grupos já 

existentes também passaram a ter domínio sobre algumas regiões. Os conflitos clânicos se 

estenderam por todo o país e tornaram-se não mais dirigidos apenas contra a família de Barre, 

mas passaram a disputas locais pela liderança da região e do país. Apesar de hoje o país ainda 

estar imerso neste contexto de conflitos, é significativo questionar o discurso dominante de 

que este é um “conflito pré-moderno e congelado no tempo, já que derivado da organização 

clãnica e primitiva da sociedade somali.”
101

 

Há um complexo processo histórico pelo qual o povo da Somália passou através do 

colonialismo, do governo civil e da era Barre. Nesse sentido, a forma como esta elite pós-

colonial somali configurou suas aspirações e assimilou um discurso de modernização é 

relevante para entender o panorama do país. Após a independência criou-se uma enorme 

lacuna entre a Somália “subdesenvolvida” e o mundo “desenvolvido” que o país começou a 

integrar, sendo assim buscou-se o desenvolvimento à todo o custo. Esta nova elite governante 

passou a rejeitar o sistema clânico e com Barre tentou enterrar simbolicamente e literalmente 

o “clanismo”, procurando banir todas as formas pelas quais esta organização se inseria no 

mundo social. Todavia, com o fim do socialismo somali em 1977, foi necessário uma 

reorganização e reconstrução desta identidade clânica, que a partir de 1980 ganha novas cores 

essa “[...] liderança clânica tradicionalmente assumida por aldeões anciões se viu, portanto, 

desfigurada passando a ser conduzida pelas novas elites militares e burocráticas.”
102

 Portanto, 
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os problemas que a Somália passou a enfrentar no pós-guerra fria não estavam conectados ao 

modo de vida somali pré-colonial, mas, predominantemente, à introdução do Estado colonial 

e pós-colonial e à alteração que o Estado - enquanto uma instituição com o monopólio da 

violência, um instrumento de concentração de poder que delegava nomeações e possuía 

braços em todas as instâncias do país -  gerou nas práticas sociais, econômicas e políticas dos 

somali.
103

  

Ademais, quando os clãs se reconfiguram para captar o maior número de recursos do 

Estado que vemos uma quebra com a ideia de organização primitiva e naturalmente 

conflitante que carrega o discurso ocidental em relação aos clãs na Somália. O conflito é visto 

e noticiado internacionalmente como uma disputa tribal e primitiva, que acarretou na falência 

do Estado. Esta ideia de Estado falido é um conceito sem uma definição coerente, mas que a 

maioria dos trabalhos concorda que “[...] é um Estado que perdeu o controle sobre o uso da 

força, porém a definição varia muito de pesquisa para pesquisa.”
104

 Logo, a ideia, de Estado 

falido, frágil ou falhado, é intimamente conectada a ocorrência de guerras civis, a debilidade 

econômica e também aos interesses de quem aponto um país como Estado falido. Quando se 

utiliza tal conceito, observa-se a fragilidade das instituições de um país – instituições 

administrativas, judiciais, políticas e de segurança – e também questões financeiras. Desta 

forma, é importante notar quem são os grupos por detrás dos discursos de Estado falido. No 

caso da Somália, a principal organização que aponta esta ideia é a ONU
105

, tendo em vista que 

a organização persegue, desde o início das hostilidades, o ideal de um Estado centralizado 

para o país africano
106

. Consequentemente, a entidade tem dado relevância à fala, apenas, dos 

principais líderes clãnicos, o que acarreta em uma compreensão limitada do conflito, dado que 

estes agem em favor de interesses próprios, relegando a margem os grupos bantu da região, já 

intensamente estigmatizados. E não atentando para o fato de que um exercício de poder mais 

descentralizado e local pode ser a ambição das populações locais.  

Por fim, salientamentos que a era Barre, assim como a era colonial marcaram e 

transformaram as práticas locais, reconfiguraram diversos elementos e constroem hoje uma 

narrativa histórica complexa e com várias especificidades históricas e sociais. Sendo assim, 

buscamos fazer uma análise pormenorizada dos conflitos que perpassam, sobretudo, o regime 

de Siad Barre com o intuito de trazer à tona os eventos e fatos históricos que cercam o 
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período, mas também questionar as visões e discursos construídos ao longo do tempo sobre o 

país do chifre da África. Para tanto apontamos que, a ditadura do General trouxe sérias 

consequências para a população e deram sim, origem aos conflitos vividos atualmente, no 

entanto o peso da colonização não pode ser negado, já que ela estruturou o Estado colonial e 

pós-colonial e forneceu as bases e os meios para a perpetuação da violência no país. Ademais, 

ainda hoje um discurso ocidental pesa sobre a forma como este país deve se organizar 

politicamente e isto fica travestido em entidades como a ONU, que insistem em forçar 

modelos políticos europeus de organização nacional.  
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 2. A SOMÁLIA DE SIAD BARRE NA PERSPECTIVA DE NURUDDIN FARAH  

 

2.1 Nuruddin Farah e a Somália  

 O escritor Nuruddin Farah nasceu em 1945 na cidade de Baidoa, região central da 

Somália, filho de Hassam Farah, tradutor do governo colonial, e Aleeli Faduma,  escritora 

somali. Farah mudou-se para a região do Ogaden, na Etiópia, ainda muito jovem quando seu 

pai passou a trabalhar como tradutor para o governo britânico. Todavia, com os conflitos que 

se instalaram na região da fronteira entre Somália e Etiópia no Ogaden, em 1966 o escritor 

mudou-se para Chandigara, na Índia, e iniciou seus estudos na Panjab University, formando-

se em literatura, filosofia e sociologia no ano de 1970. Neste mesmo ano Farah publicou seu 

primeiro livro “From a Crooked Rib”, que retrata a história de Ebla, uma órfã de dezoito 

anos, que foge de seu acampamento nômade, na Somália rural, quando descobre que seu avô 

a prometeu em casamento para um homem mais velho.  

Ainda no início da década de 70, o escritor somali atuou como professor na 

Universidade da Somália e publicou uma série de histórias em um jornal de Mogadíscio - seus 

únicos textos escritos em somali. Entretanto, a censura do regime chegou até seus trabalhos, 

em 1972, e não só esta série foi censurada e deixou de ser publicada, mas seu primeiro livro 

também passou a ser proibido no país. Farah decidiu então deixar o país para estudar na 

Inglaterra.  Em 1976, vivendo em Londres, lançou seu segundo livro “A Naked Needle”, um 

romance inte-racial que retrata a vida na Somália após o golpe de Siad Barre em 1969. Com a 

publicação desta obra, o autor tornou-se permanentemente exilado pelo governo. Segundo 

Farah:  

 

Dois anos após ter publicado “A Naked Needle” e um mês antes do meu retorno 

esperado para a Somália, várias críticas favoráveis na imprensa britânica 

descreveram o romance como satírico de uma forma hostil ao regime de Siad Barre. 

Então, quando eu liguei para um dos meus irmãos para me pegar no aeroporto de 

Mogadíscio, ele disse: Aparentemente você ainda não ouviu, você é inimigo nº 1 

agora. Sugerimos que você encontre outra coisa para fazer, e que você esqueça a 

Somália. Assim eu me tornei um exilado.107 

 

Como um expatriado, Farah passou as próximas décadas viajando por vários países, morou 

grande parte dos anos 80 na Europa e, a partir da década de 90 passou a residir na África do 
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Sul, aonde vive até hoje. No entanto, transitou como convidado em várias universidades da 

Europa, da África e da Índia. 
108

  

 A obra “Sweet and Sour Milk” foi publicada em 1979 e faz parte da trilogia 

“Variations on the Theme of an African Dictatorship” que conta ainda com “Sardines” 

(1981) e “Close Sesame” (1983). Todos os livros da trilogia abordam a temática da ditadura 

de Siad Barre na Somália focando, sobretudo, na dificuldade do nascimento do Estado 

moderno no país, sob a direção de um déspota. Os livros são romances escritos em inglês e 

apresentam as influências sofridas pelo colonialismo na Somália, além de retratarem como a 

estrutura da família se reproduz na estrutura do governo. 

O fato de Farah escrever suas obras em inglês é uma questão relevante na construção 

de seus trabalhos e em sua difusão. Sobre isto o autor afirma que escolheu escrever em inglês 

e não em somali, porque sua língua materna ainda não possuía ortografia naqueles dias 

(1970). E que iniciou sua escrita em inglês porque dispunha de uma ótima máquina de 

escrever em inglês, algo difícil de encontrar no país e, principalmente, de encontrar em outras 

línguas. Além disso, coloca que grande parte de sua instrução formal foi em inglês, o que 

tornava à escrita neste idioma mais fácil e elaborada
109

. Portanto, escrevendo em inglês as 

obras poderiam ter o alcance global que tiveram e não ficariam restritas à Somália, 

assinalando um cosmopolitismo
110

 que marcará a carreira do autor. Ademais, como destacado 

por Farah, havia a dificuldade prática de se adotar outra língua. Somali ainda não tinha 
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ortografia e as outras línguas de domínio do autor esbarravam na falta de tecnologia ou da 

dificuldade de acesso a ela.  

 O primeiro livro da trilogia “Variations on the Theme of an African Dictatorship”, nos 

conta a história de Soyaan, um integrante do governo do General que escreveu memorandos 

denunciando as crueldades do governo, perpetuadas pela cultura oral, e morre, supostamente, 

de complicações após um dia de trabalho. Soyaan possui um irmão gêmeo Loyaan, um 

dentista que esteve muito tempo fora do país estudando e após o falecimento do irmão inicia 

uma breve jornada em busca das razões da morte de Soyaan. Os irmãos são filhos de Keynaan 

um ex-integrante do Escritório de Segurança do governo de Siad Barre, que possui também 

uma filha, Ladan, irmã dos gêmeos. E é casado com Beydan, ex-mulher de um somali que 

supostamente traiu o governo e foi morto por Keynaan. Qumman é a mãe dos gêmeos, de 

Ladan e ex-mulher de Keynaan. A obra se desenvolve em uma atmosfera de suspense e medo 

provocada pela jornada que Soyaan embarca na busca pelos motivos e responsáveis pela 

morte de seu irmão. Portanto, cada personagem que compõe o texto é parte de um complexo 

quebra cabeça que forma o livro, o qual se passa em sete dias, período em que a religião 

muçulmana prepara ritos e cerimônias ao morto. Na obra não indicações de datas, o que 

confere ao texto uma atmosfera de universalidade, no sentido que de acordo com os fatos 

históricos apresentados “Sweet and Sour Milk” se passa em 1975, mas poderia ser qualquer 

ano do período do governo do General, já que o autoritarismo e os eventos que a obra narra 

também poderiam ter ocorrido em qualquer ano da ditadura de Siad Barre. O livro é marcado 

pela presença da herança colonial, especialmente, a italiana que colonizou a região de 

Mogadíscio, onde a narrativa se constrói. De forma heterogênea, Nuruddin Farah examina os 

meandros utilizado pelo regime ditatorial para silenciar e liquidar opoentes. Expõe os 

métodos usados para deter indivíduos politizados que buscam compreender os assuntos de 

Estado e desvendar as artimanhas utilizadas para silenciar as vozes dissidentes.
111

  

Nesse sentido, “Sweet and Sour Milk” está localizado, como aponta Edward Said
112

, 

em uma literatura de descolonização que marca a resistência cultural da África frente aos 

antigos colonizadores. Entretanto, a obra de Farah não deve ser analisada apenas sob uma 

perspectiva nacionalista, seu trabalho é identificado por Raymond Ntalindwa
113

 como uma 

obra pós-nacionalista:  
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Nesta fase, os escritores africanos estão profundamente desencantados com os 

líderes pós-coloniais na África. A escrita é amarga. Eles se opõem deliberadamente 

aos líderes que traíram a luta do povo contra o colonialismo.  

 

Para Ntalindwa
114

, Farah é um artista cuja imaginação funciona na realidade e que já deixou 

registrado seu desagrado por aqueles escritores que misturam atividades políticas e escrita 

criativa. Ele vê a posição de um artista, um escritor, como um lugar de memória das nações. 

“Farah, portanto, acredita que uma vez que um escritor se envolve ele mesmo na política 

ativa, vai certamente comprometer seu próprio prestígio político e pessoal.”
115

 Esta posição é 

uma crítica aberta a uma escrita nacionalista que encontrou expressão primeiro na poesia do 

movimento da Negritude
116

. E, mais tarde, em formas de prosa cujos autores defendiam um 

nacionalismo cultural e uma identidade em oposição ao colonialismo, sendo o nacionalismo 

africano, principalmente, uma reação aos governos coloniais. Logo, é inegável que há ecos de 

temas nacionalistas em suas obras, sobretudo em “Sweet and Sour Milk”, mas o nacionalismo 

aqui é apontado de forma crítica, como responsável por colocar homens como Barre no poder. 

Não obstante, o cerne da análise do autor somali é questão do nascimento deste Estado 

moderno após a independência, focando também em como a sociedade somali construiu o 

nacionalismo.  

Assim, o autor somali ocupa uma posição diferente no panorama de escritores da 

África. Como afirma Simon Gikanki
117

, Farah faz parte de uma segunda geração de escritores 

africanos, que apresenta um confronto com a arte do suposto fracasso pós-colonial. A 

construção de suas obras se dá em uma conjuntura de tradição e modernidade. A tradição 

pode ser vista na presença clara da autoridade da cultura oral, a qual é constantemente 

criticada pelo mundo de valores que acaba por sustentar, um mundo retratado em “Sweet and 

Sour Milk” como corrupto, desleal e opressivo. A modernidade é apontada por Farah no 

sentido crítico, da construção da nação somali e da identidade nacional que se vai arquitetar 

entorno de um ideal de Estado moderno. Seus primeiros trabalhos, inclusive a novela 

                                                             
114 Ibidem. 
115  Ibidem, p. 84. (tradução nossa) 
116 A Negritude foi um movimento cultural literário e ideológico, desenvolvido por intelectuais francófonos 

africanos, escritores e políticos na França durante a década de 1930. Seus iniciadores foram o poeta martinicano 

Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor do Senegal, e Léon Damas da Guiana Francesa.  A questão central da 

poesia do Negritude era celebrar o negro e redescobrir as qualidades da cultura africana. Assim enaltecia a 

beleza do negro Africano, da paisagem e da música africana e dos instrumentos musicais preponderantes na 

poesia de Senghor. Igualmente preponderante era a veneração das formas africanas, a exaltação da crença 

africana no culto ancestral e a elevação da imagem da mulher Africana. NTALINDWA, Raymond, Op. Cit, 

1997, p. 69. (tradução nossa) 
117 GIKANDI, Simon. Nuruddin Farah and Postcolonial textuality. In: World Literature Today, V. 72, Nº 4, 

1998, pp. 753-758. 



39 
 

analisada, desconstroem a noção de tradição como fundação do nacionalismo, aborda 

Gikanki. Assim como outros autores de sua geração, o escritor somali tem suas obras 

localizadas dentro de um dos paradoxos centrais da estética moderna e sua temporalidade: 

“Uma preocupação, quase obsessão, com o tempo presente que é refém do passado, um 

passado muitas vezes associado a qualquer tirania tribal ou do colonialismo.”
118

  

Em “Sweet and Sour Milk” Farah expõe a complexa história da formação da nação 

somali em meio a uma ditadura militar, apontando a multiplicidade de influências culturais e 

históricas que a Somália carrega. Para Gikanki
119

, esta pluralidade também contribui para que 

o escritor fique “deslocado” dentro do panorama de escritores africanos, uma vez que, a 

Somália perpassa múltiplas experiência: a da Diáspora (uma parcela da população do país 

vive na Etiópia e no Quênia), é intensamente conectado com o Islã e ligado geograficamente 

ao Chifre da África, à Península Arábica e ao subcontinente indiano. Portanto, para retratar a 

complexidade do país, Farah constrói uma narrativa que integra todos estes “mundos” e que 

vai além dos discursos de nacionalismo cultural e identitário.  

É neste sentido de construir uma história para a nação que John Williams afirma que:  

 

É meu argumento que “Sweet and Sour Milk” é tanto político quanto literário, faz 

história, o que não é dizer apenas que nos conta a história da Somália pós-colonial, 

mas que participa em uma espécie de historiografia que é, emprestando uma frase de 

Edward Said, "francamente revisionista" e "ferozmente teórica e intelectualmente 

insurrecional.” 120  

 

Assim, a obra dramatiza e edifica, ao mesmo tempo, uma historiografia revisionária, não 

somente trazendo a luz os fatos e eventos que permeiam a Somália neste período, mas 

reconstruindo de forma crítica, e através dos personagens, como esses eventos afetaram a vida 

dos habitantes do país. Um bom exemplo disto é a morte dos dez sheiks que Siad Barre 

mandou executar pelas críticas feitas ao regime
121

. O livro relata de que forma a imposição de 

determinações “socialistas”, como a igualdade de herança entre homens e mulheres, afetaram 

a população e as lideranças muçulmanas, expondo assim as contradições de uma nação 

                                                             
118 Ibidem, p.755 (tradução nossa) 
119 Ibidem, p. 753. 
120 WILLIAMS, John. “Doing History”: Nuruddin Farah’s Sweet and Sour Milk, Subaltern Studies, and the 

postcolonial trajectory of silence. In: Reserch in African Literatures, V. 37, Nº 4, 2006, pp. 163. (tradução nossa) 
121 Em janeiro de 1975, 10 Sheiks foram assassinados pelo pelotão de fuzilamento do governo. Os religiosos 

foram acusados de criticarem abertamente as ações do governo, além de incitarem a população a se voltar contra 

o regime. Isso ocorreu motivado pela promulgação da Lei da Família que dava direito de herança igual entre 

homens e mulheres e iniciava uma tentativa de igualdade de gênero. Disponível 

em:http://www.biyokulule.com/Xeerka_Qoyska.htm. Acesso em 21 de outubro de 2016.  
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autoproclamada socialista em um país predominantemente muçulmano e patriarcal. Além 

disto, quando Williams
122

 declara que Farah “faz história” está trazendo a ideia de que o autor 

somali dá voz aos oprimidos do país. Ele compõe uma historiografia que se opõe a história 

oficial que vinha sendo feita pelo regime de Siad Barre. Um texto que passa a divulgar para o 

mundo a fala dos dissidentes desse regime que não tem voz na história oficial. 

Tendo em vista à ideia de que “Sweet and Sour Milk” é uma retrato da Somália de 

Siad Barre, quase um espelho que reflete à realidade violenta e opressora do país, buscamos 

analisar a obra com um enfoque histórico, utilizando o texto de Farah como uma fonte 

histórica. Pensando, como reconhece Roger Chartier
123

, “que é possível produzir uma 

inteligibilidade mais densa, mais complexa e mais ricas das obras literárias.”, através de uma 

análise que busca o contexto histórico do período em conjunto com a obra literária. Neste 

sentindo, Sandra Pesavento
124

 afirma que tanto a história quanto a literatura “[...] 

correspondem a narrativas explicativas do real que se renovam no tempo e no espaço, mas 

que são dotadas de um traço de permanência ancestral”, pois os homens “[...] desde sempre, 

expressaram pela linguagem o mundo do visto e do não visto, através das suas diferentes 

formas: a oralidade, a escrita, a imagem, a música”
125

. É, portanto, sob uma ótica histórica 

que localizamos a produção e a trajetória intelectual de Nuruddin Farah, buscando apresentar 

qual o seu local de fala, de produção e como estes aspectos sociais afetam sua escrita.  

 

2.2 A construção da novela “Sweet and Sour Milk” 

 

 O ponto central da obra é a relação patriarcal que perpassa a sociedade somali e a 

reprodução das estruturas familiares na estrutura do Estado. O texto refere-se as teorias de 

Wilhelm Reich
126

 na epígrafe da segunda parte: “Na figura do pai, o Estado autoritário tem 

seu representante em cada família, para que a família se torne seu mais importante 

instrumento de poder.”
127

 Por conseguinte aqui, a família é o ponto no qual estas questões são 

dramatizadas, a maioria das cenas narradas acontece no ambiente familiar e grande parte do 

drama da novela perpassa estas relações familiares, que representam, de certa forma, os 

dramas vividos no âmbito político desta sociedade. Como na teoria de Reich, a figura do pai 

                                                             
122  Ibidem, p. 165 
123 CHARTIER, Roger. Cultura escrita, literatura e história. Porto Alegre: ARTMED, 2001. pp. 91 
124 PESAVENTO, Sandra Jatahy. O Mundo Como Texto: leituras da História e da Literatura. In:História da 

Educação, Pelotas, 2003.  pp. 31 – 45. 
125 Ibidem, p. 2 
126Cf. REICH, Wilhelm. The mass psychology of Fascism. Disponível em: 

http://www.relatedness.org/Mass_Psychology_of_Fascism.pdf Acesso em 17 de outubro de 2016.  
127  FARAH, Nuruddin. Op. Cit., pp. 97 (tradução nossa) 

http://www.relatedness.org/Mass_Psychology_of_Fascism.pdf
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(Keynaan) é a autoridade máxima, como se o pai representasse um pequeno ditador que 

impõe suas vontades, isto na esfera micro social, já na esfera macro da sociedade temos em 

Barre o ditador que controla tudo, como um pai que domina sua família.  A própria ideia de 

“pai da nação” era reproduzida pela propaganda do regime. Nesta perspectiva, observamos 

que a crítica de Farah não é somente ao regime do General, mas ao sistema que sustenta que 

um homem como Barre chegue ao poder. A ausência do nome de Siad Barre na obra pode ser 

interpretada desta forma, talvez se não fosse Barre seria outro homem, sustentado por este 

patriarcado e pelo sistema político que se erigiu após a independência, com traços do 

colonialismo e amparando uma determinada elite política. 

 Logo, é na esfera familiar que Nuruddin Farah constrói suas críticas ao governo, mas é 

onde também o autor narra às relações sociais e familiares características dos somalis. 

Constrói uma narrativa apontando para o fato de que embora em um mundo de opressão e 

violência, a família, mesmo sendo também um espaço de domínio do governo, é um ponto de 

segurança e conforto para alguns membros. Jacqueline Bardolph
128

 analisando as relações 

entre irmãos e irmãs nas trilogias de Farah, afirma que: 

 

“Irmãos e irmãs aproveitam um modo privilegiado de comunicação, trocando 

segredos em confiança completa, muito mais livremente do que com seus cônjuges 

ou pais. Os vemos compartilhando refeições e compartilhando sonhos, em um 

relacionamento cotidiano que é um conforto contra um mundo exterior perigoso.” 

129 

 

Em “Sweet and Sour Milk”, os irmãos são definidos em padrões que, como em contos 

populares, ajudam a sublinhar um significado geral. Bardolph
130

 comenta que, os gêmeos 

similarmente nomeados Loyaan e Soyaan representam duas opções para se opor ao poder 

patriarcal. Soyaan escolhe a rebelião quando escreve um texto que visa implodir o sistema de 

oralidade sustentado pelo General e seus aliados. Loyaan, investigando o possível assassinato 

do irmão, descobre um grupo secreto de opositores ao regime: ele vai se juntar a eles, ou será 

exilado na Rússia ou mesmo morto como seu irmão? Assim o paralelo entre os gêmeos ilustra 

a hesitação do enredo em toda a questão de se comprometer no combate ao regime ou se 

distanciar dos conflitos. Indagação que acompanha o drama vivido por Loyaan.  

                                                             
128 BARDOLPH, Jacqueline. Brothers and sisters in Nuruddin Farah’s two trilogies. In: World Literature 

Today, V. 71, Nº 4, 1998, pp. 727-732. 
129Ibidem, p. 728 (tradução nossa) 
130 Ibidem, p. 728. 
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É importante notar também, como o livro permeia a vida doméstica dos personagens, 

o que compõe um panorama de intimidade. A maioria das passagens da obra aborda a 

privacidade da casa, do quarto, da cozinha. Os personagens compartilham refeições, não 

dormem longe uns dos outros, eles narram seus sonhos em um clima descontraído, ausente em 

outros tipos de encontros familiares. Eles argumentam, mostram a sua preocupação com 

pequenos gestos e em momentos sociáveis de silêncio. Eles também se tocam e se abraçam 

com uma proximidade física similar a da infância. Jacqueline Bardolph
131

 ressalta que “Farah 

é único entre os romancistas africanos a dar tanto espaço ficcional para as intimidades da vida 

doméstica, ela se torna um refúgio e um fórum onde os eventos de fora reverberam.”  

Farah retrata a vida íntima da casa para expor a relação do Estado com o patriarcado.  

Desta forma a figura de Keynaan é fundamental para compreender como o autor constrói o 

pai como um pequeno ditador:  

 

Eu sou o pai. É minha prerrogativa te dar a vida e a morte como eu achar adequado. 

Eu escolhi dar vida a Soyaan. E lembre-se uma coisa, Loyaan: se eu decidir neste 

minuto cortá-lo em dois, eu posso. A lei desta terra investe em homens da minha 

idade o poder. Eu sou o Grande Patriarca.
132

 

 

Ao longo de toda obra, Keynaan vai usar seu poder como chefe de sua família para recuperar 

sua posição no governo. O pai dos gêmeos havia perdido seu cargo no Escritório de 

Segurança quando a notícia da morte do ex-marido de Beydan – assassinado e torturado por 

Keynaan a mando do General - acabou vazando para a população, assim o patriarca foi 

afastado de suas funções declarando que havia agido por conta própria. Entretanto, quando 

Soyaan morre e seu pai ajuda, junto ao governo, a construir a figura de seu filho morto como 

um leal integrante do regime, declarando em uma entrevista que as últimas palavras de 

Soyaan foram: “Trabalho é honra e não há general, mas o nosso general.”
133

, vemos a 

ambição de Keynaan. Uma rua é nomeada em nome de Soyaan e ele é apontado como um 

herói da Revolução na Somália. Assim, Keynaan recupera seu posto no governo e tenta 

influenciar Loyaan a desistir de sua busca por respostas, além de incitá-lo a ficar calado. É 

importante notar, que Farah constrói a imagem do patriarca da família como um fantoche do 

nacionalismo hipócrita da Somália. Keynaan é um homem orgulhoso, nacionalista e 

preocupado em garantir seus direitos, que trabalhou para o governo colonial, mas que vê no 

                                                             
131Ibidem, p. 732 (tradução nossa) 
132 FARAH, Nuruddin. Op. Cit. 2009, p. 91 (tradução nossa) 
133 Ibidem, p. 107 (tradução nossa)  
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nacionalismo de Siad Barre e em todo seu aparato de governo, a melhor forma de consolidar 

seus interesses. É significativo também, como se representa a afetividade entre os membros 

da família. Não há amor entre Keynaan e seus três filhos. Eles são instrumentos para as 

ambições do patriarca. Mesmo à morte de Soyaan é transformada em um meio de recuperar 

seu antigo cargo. Sua relação com Ladan é mostrada sem afetividade, a filha não tem direito 

nem à voz.  

 Em relação às personagens femininas e a postura que Farah constrói para cada uma 

delas dentro deste vínculo patriarcal, é relevante notar que todas caracterizam mulheres fortes, 

mas com posições diferentes em relação ao papel da mulher nesta sociedade. Qumman, mãe 

dos gêmeos e de Ladan é apresentada como uma mulher muito religiosa e tradicional, que 

apesar de ter se separado de Keynaan ainda respeita as posições do ex-marido e reprova a 

relação de Loyaan com Margueritta, – uma mestiça italiana/somali que teve um filho, Marco, 

com Soyaan – a qual teve início quando Loyaan começa a investigar a vida do irmão. 

Qumman acredita que está “estrangeira” influenciou negativamente Soyaan e que irá também 

prejudicar Loyaan. Há ainda uma xenofobia, que parte da mãe dos gêmeos a qual alega que 

Margueritta é uma mulher sedutora, não é somali, além de ser católica. Vemos então que 

Qumman sustenta a posição da mulher nesta sociedade, uma mulher que deve ser intimamente 

ligada ao Islã, às tradições somalis e se submeter a um casamento para gerar filhos.  No outro 

extremo, temos personagens como Mulki – integrante do governo que ajudou Soyaan a 

escrever os memorandos – Margueritta e até mesmo Ladan. Mulheres que não aceitam o lugar 

legado a elas na sociedade somali e que lutam para ter voz neste mundo patriarcal. É notável 

que não só em “Sweet and Sour Milk” Farah constrói personagens femininas que integram os 

protagonistas da história, mas todas as suas obras ressaltam mulheres fortes e lutadoras. 

Kwame Appiah
134

 reconhece que “Ele é um escritor feminista em uma parte do mundo onde 

isso é quase desconhecido entre os escritores do sexo masculino.” Consequentemente, suas 

figuras femininas estão constantemente se chocando com este mundo dominado por homens.  

 A novela se constrói com base na crítica as tradições da Somália, desse modo, a 

oralidade é uma das questões fulcrais da obra. Soyaan morre no prefácio do livro, deixando 

para seu irmão uma série de pequenas pistas sobre sua morte e as motivações para seu 

assassinato. Já de início Loyaan desconfia que o regime o tenha executado, ao longo da 

história confirma que o irmão estava envolvido em atividades, que o governo avaliava como 

contrarrevolucionárias. Soyaan havia escrito memorandos, que foram construídos 
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conjuntamente com um grupo de mais nove integrantes do governo, no qual denunciava todos 

os abusos e excessos cometidos pelo regime do General e objetivava divulgar estes 

memorandos. A principal questão retratada por estes memorandos é a oposição entre o oral e 

o escrito que ela representa. A Somália é um país com uma cultura oral dominante e Siad 

Barre se valeu dela para construir seu poder e autoritarismo, utilizando poetas, o rádio e o que 

Nuruddin Farah nomeou de “Dionysius’s Ear”
135

. No início da obra Soyaan marca bem sua 

intenção com os memorandos, quando fala a Loyaan – que ainda não sabe sobre os 

documentos ou as motivações para o assassinato do irmão – em seus últimos minutos de vida:  

 

- A desmistificação da informação. Diga as massas nos mais simples termos o que 

está acontecendo. Desmistifique a política. Esvazie essas cabeças cheias de 

toneladas de retórica. Descubra o que está escondido atrás de letras grávidas como a 

KGB, CIA, ou outro alfabeto perverso de mistérios. Você entende agora? 

Os olhos de Soyaan estão fixados em Loyaan:  

- Eu não tenho certeza se eu entendo. 

Um sorriso. Um soluço. Então: 

- Você vai com o tempo.136 

 

Logo o que Farah denota, é que um mundo sustentado pela oralidade privilegiava a 

estratégia de Barre, que era justamente dominar as formas de oralidade a seu favor. 

Manipulando estes discursos orais que tinham maior alcance, ao contrário da escrita, que só 

ganhou um alfabeto oficial em 1972
137

. Soyaan acreditava na escrita, pois em sua visão o que 

estava escrito não poderia ser manipulado, ao contrário do que era falado. Vemos assim que 

Farah apresenta um mundo que ele integrava, pois “[...] ele cresceu em um genuíno mundo 

oral, onde cada comunidade se comunicava em uma língua não-escrita.”
138

 O escritor somali, 

indica também uma oposição das gerações no país. Siad Barre, era um ex-integrante dos 

governos coloniais – tanto italiano, como britânico – pouco letrado e que via o mundo sob a 

perspectiva da oralidade. Soyaan e Loyaan – que também possuí a mesma fé no texto escrito 

                                                             
135 Em tradução livre “Orelha de Dionísio”, é um sistema oral apresentado por Farah como uma criação de Siad 
Barre, como uma maneira de ouvir tudo o que acontecia na Somália. Assim, o General teria “ouvidos” em todos 

os locais do país e seus informantes repassavam as informações através da oralidade até chegar em Siad Barre. 

Dionysius’s Ear é também o nome dado por Soyaan aos memorandos.  
136 FARAH, Nuruddin. Op. Cit. 2009, p. 16. (tradução nossa) 
137  Em 1972, o então presidente, Siad Barre, decretou o Somali como língua nacional e oficial da Somália, na 

sua forma padrão com o uso do alfabeto latino. Como o país esteve sob domínio de diversos países europeus 

com línguas diferentes, durante a transição para a independência foram usadas essas línguas pelo governo, em 

especial na educação profissional onde o inglês se mostrou importante. Somali. Disponível em: 

http://www.omniglot.com/writing/somali.htm. Acesso em 21 de outubro de 2016. 
138 WRIGHT, Derek. Oligarchy and orature in the novels of Nuruddin Farah. In: Studies in 20th Century 

Literature. V. 15, 1991. pp. 87 (tradução nossa) 
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que o irmão – são jovens que estudaram na Europa, mais precisamente em Roma, e que 

tinham outra visão deste mundo pós-colonial, eles não participaram da luta colonial, ele não 

integraram governos coloniais, ou seja, eles tinham outra perspectiva da oralidade e até do 

caminho que a Somália deveria tomar. Eles renegam este mundo sustentado pela cultura oral, 

pois para eles este mundo perpetua figuras como Barre e ampara a violência no país.  

 A obra retrata a busca pelos memorandos de Soyaan recriando a atmosfera de 

confusão e desconfiança instalada pelo General na Somália. Loyaan na procura destes 

documentos desconfia de todos. Sabe do sistema Dionysius’s Ear e teme o que seu pai possa 

falar ao governo, portanto, mantém pouca comunicação, tentando privar este mundo oral de 

informações. É assim, que Farah edifica a oposição entre estes dois mundos, demonstrando 

ainda que estas tradições: oral e do patriarcado, tem elas mesmas implicado na nova política 

de opressão e dominação do Estado independe. Segundo Derek Wright:  

 

Farah descreve os somalis como um povo que se desloca em linha reta da tradição 

oral, no sentido Africano, para a tradição oral no sentido tecnológico (televisão e 

rádio), sem passar por essa fase da palavra escrita. Esse processo adquire 

implicações sinistras, e a tradição oral dimensões obscura, em Sweet and Sour Milk, 

onde a cultura oral é uma aliada efetiva das forças reacionárias e do autoritarismo 

tribal, isso polariza o despotismo oral e a escrita revolucionária [...]139 

 

Observamos deste modo que o autor aponta de forma crítica a presença da oralidade como um 

meio de manipulação e arbitrariedade. Entretanto, é necessário salientar que a posição de 

Farah não é no sentido de que se deve suprimir a cultura oral, mas sim em uma lógica de 

denúncia, em relação ao uso desta tradição em favor de um sistema que desinforma e 

prejudica a população. As consequências do Dionysius’s Ear serão abordadas mais adiante, 

porém a tradição oral como ela é colocada na obra denota a preocupação/crítica do escritor 

somali em relação ao sentido de modernidade que o país está trilhando.  

 Ademais, o constante apelo a autoridade da cultura oral chama a atenção para os 

limites do próprio modernismo na representação de um mundo além do colonialismo e da 

política do Estado independente. Segundo Simon Gikanki
140

 Farah procura usar seus 

romances para criticar o mundo associado aos valores tradicionais sustentados pela oralidade, 
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sobretudo a cultura do silêncio
141

 promovida pelo Estado independente, assim ele invoca o 

modernismo como um contraponto à própria tradição. 

  A cultura do silêncio está representada em “Sweet and Sour Milk”, a morte de Soyaan 

é um exemplo disto. Ao fim do livro ainda permanece a incógnita de como o gêmeo de 

Loyaan foi assassinado. Todavia, com base nos indícios que a obra fornece é possível 

presumir que Soyaan foi morto por um copo de leite envenenado que um médico soviético lhe 

deu, provavelmente sob ordens do General. Assim, houve uma tentativa de silenciar Soyaan e 

seus planos de denúncia com os memorandos. A conversa que Loyaan tem com o Ministro da 

Presidência, nas páginas finais da narrativa, exemplifica como o escritor somali retrata essa 

trajetória de silêncio. Quando Loyaan entra no gabinete do Ministro senta-se e permanece em 

silêncio. Um silêncio desafiador que é quebrado quando o Ministro inicia uma conversa sobre 

a reintegração de Keynaan ao governo. Loyaan permanece em silêncio, apenas seus 

pensamentos são ouvidos pelos leitores: “Deixo-o nervoso, não dê chance de ele saber por 

que você veio. Ela irá falar. Ele irá começar a se remexer no seu trono de conveniência 

temporária. Ele irá tremer de preocupação. Comece com silêncio. Termine em silêncio.”
142

 

Quando Loyaan finalmente fala, ele informa ao Ministro que sabe sobre os memorandos que 

Soyaan escreveu antes de morrer. Aqui, então, Loyaan transita entre a exposição controversa 

de silêncio, isto é, de chamar a atenção para o silêncio, para introduzir a informação sobre 

documentos que irão rever a história silenciada e lhe dar uma voz. Soyaan mesmo morto 

passa a ter chance de falar.  

O Ministro se enfurece com a afirmação de Loyaan. Exige saber se Loyaan tem ou não 

os memorandos. O silêncio é invertido: “O ministro jogou sua caneta através da sala com 

raiva. Seu rosto quando ainda em silêncio, caiu em rugas que lembravam um formigueiro 

[...]”
143

 Com está conversa Loyaan inverte sua posição de silêncio e a palavra silêncio se 

refere ao Ministro, neste caso ele representa o órgão que silencia a historiografia nacional. 

Para John Williams:  

 

                                                             
141 Aqui estamos nos referindo ao conceito de silêncio atribuído pelo grupo de historiadores indianos através do 

jornal Subaltern Studies. Assinalamos este silêncio no sentido de que  há  uma imposição do silêncio por um 

Estado colonial ou neocolonial através de mecanismos como a historiografia oficial e o discurso hegemônico da 

classe média, um processo impulsionado pelo domínio e pela ganância. Este silêncio é forçado em grande parte 

pelo domínio da elite colonial, e se manifesta em todo o campo do discurso de poder em locais como a 

historiografia oficial, literatura, jornalismo, documentação, etc. WILLIAMS, John. Op. Cit. 2006, p. 163. 

(tradução nossa) 
142 FARAH, Nuruddin. Op. Cit. 2009, p. 194. (tradução nossa) 
143 Ibidem, p. 196. (tradução nossa) 



47 
 

Nestas passagens, Farah fornece uma dramatização brilhante do processo da 

historiografia anti-neocolonialista, que é essencialmente o que os acadêmicos do 

Subaltern Studies têm tentado fazer durante todo este tempo: recuperar um assunto 

silenciado através do ampliamento do silêncio, chamando a atenção para ele, e 

depois o eliminando, dando-lhe uma voz, e lhe permitindo falar. O silêncio 

intimador de Loyaan com o Ministro, e a exposição e revelação de algumas lacunas 

e ausências na história de seu país é a maneira de Farah para chamar a atenção para 

as "pequenas vozes" da história, de "recuperar o que está escondido", de "encher o 

vazio", de "transformar ausências em presenças", e de recuperar "histórias em falta." 

Em outras palavras, Sweet and Sour Milk é um drama que reconstrói o passado.144 

   

 O jogo que Farah constrói com a linguagem é muito significativo, não só pelo silêncio 

provocante de alguns personagens, mas também pelo modo como os idiomas são utilizados. A 

Somália é um país de língua somali, que carrega alguns dialetos locais, mas também há forte 

presença do inglês, do italiano e árabe. A obra é escrita em inglês, mas com frequência vemos 

palavras e até diálogos em italiano ou somali. Itala Vivan
145

 afirma que:  

 

O mal presente – a versão de Siad Barre do socialismo - parece se fundir ao velho 

diabo, a dominação colonial fascista real, em uma raiz comum: poder, e imposição 

tirânica. Escrever a nação é em mais de uma maneira uma tarefa quase impossível 

para Farah. Ele, portanto, adota um conjunto peculiar de estratégias. Em vez de 

identificação, ele planeja variações sobre o tema da identificação, e ele escolhe a 

linguagem como uma construção com base no princípio de exclusão. 

 

Logo, quando personagens falam em somali ou em italiano entre eles, excluem os que não 

compreendem os idiomas, buscando assim uma conversa privada.  

Nesse sentido, a presença estrangeira mais destacada é sem dúvida a italiana, pela 

linguagem, utilizada, sobretudo, entre Loyaan e Margueritta, mas também nas formas como 

Loyaan se refere aos integrantes do governo. 

 

Todos os membros da privilegentzia (previlegiados) da Somália conheciam uns aos 

outros ou sabiam um do outro. [...] A voz do suggeriotore (incitador): "Os membros 

da privilegentzia que trabalham para este regime estão em uma das cinco categorias 

                                                             
144 WILLIAMS, John. Op. Cit. 2006, p. 170. (tradução nossa) 
145 VIVAN, Itala. Nuruddin Farah’s beautiful mat and it’s Italian plot. In: World Literature Today, V. 72, Nº 4, 

1998, pp. 786-790. 
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- e aqui eu excluo a priori a parvenu (arrivista), o palhaço desmascarado, ou seja, o 

arriviste (arrivista).146 

 

Apontando de forma irônica a utilização dessas palavras italianas, Farah retrata que o 

colonialismo italiano se perpetrou na língua, assim como em todo o conjunto da cultura 

somali. No início do livro Loyaan olha para um cartaz com "[...] o punho fechado de protesto 

de um homem negro contra a opressão, um punho erguido tão alto como a águia romana do 

poder"
147

 O antigo símbolo imperial - que se tornaria insígnia de Mussolini quando ele 

afirmou ser o herdeiro de Roma - é aqui tomada como um elemento positivo e aplicado de 

forma invertida. Mas as marcas mais recentes do passado colonial "[...] uns tanques do 

exército e acessórios abandonados pelos italianos durante a Segunda Guerra Mundial” são 

rotulados como "[...] o naufrágio da história [..]"
148

. Portanto, vemos que o autor de certa 

forma joga com este passado colonial, mostrando que ele está inserido na cultura da Somália, 

mas que para os habitantes ele representa duas faces deste passado. Uma que oprimiu e 

violentou, como as lutas que ocorreram na região do Ogaden quando Mussolini invadiu a 

Etiópia e tentou também dominar a o protetorado da Somalilândia Britânica durante a 

Segunda Guerra Mundial. E do outro lado, uma Itália que após a independência ainda 

manteve vínculos com a Somália, sobretudo culturais – tendo em vista que os próprios 

gêmeos estudaram em Roma e dominam o italiano – e inspira grandiosidade.  

 Entretanto, a presença central da Itália no enredo da história está na nomeação dos 

memorandos de Soyaan de Dionysius Ear’s, nome do sistema de comunicação oral elaborado 

por Siad Barre, segundo Farah. Nestes memorandos Soyaan denúncia o funcionamento deste 

método expondo como o governo controla e oprime a população, através da cultura oral. Os 

memorandos tem impacto no governo, que em nenhum momento parece saber exatamente seu 

conteúdo, mas prefere silenciar Soyaan e todos os envolvidos. Essa construção retrata a crítica 

do escritor somali à oralidade, mas também expõe a influência italiana em sua escrita. 

Dionísio, tirano de Siracusa, mantinha seus prisioneiros em uma caverna que reverberava o 

som, assim mesmo que sussurrassem os prisioneiros acabariam sendo escutado. Dionísio 

acreditava que desta forma poderia espionar seus prisioneiros e descobrir os segredos dos seus 

inimigos.
149

 Dionysius’s Ear se encaixa perfeitamente no padrão de oralidade que permeia 

todo o romance, enquanto a forma do ouvido humano, assemelhando-se um ponto de 

                                                             
146 FARAH, Nuruddin. Op. Cit. 2009, p. 136. (tradução nossa) 
147 Ibidem, p. 26 (tradução nossa) 
148 FARAH, Nuruddin. Op. Cit. 2009, p. 58. (tradução nossa) 
149 VIVAN, Itala. Op. Cit. 1998. 
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interrogação (forma da caverna original de Dionísio), reforça a atmosfera de interrogatório e 

dúvida.  Segundo Itala Vivan
150

 “[...] Farah escreveu parte do fim do romance e revisou o 

manuscrito enquanto vivia na Sicília, e provavelmente absorveu elementos culturais e 

políticos que ele adaptou para seus propósitos.” 

 Ademais, outros elementos interessantes da herança italiana são esboçados pela 

novela. A alienação causada pelo colonialismo é desprezada em “Sweet and Sour Milk” 

quando Loyaan relembra como seu pai forçou os gêmeos a frequentar uma escola italiana 

durante o período colonial:  

 

Como eles poderiam fazê-lo entender que, na escola eles foram informados de que 

não tinham história? Garibaldi. A Torre de Pisa. O Duomo de Milão. Crispi. O 

Duce. [...] Que condescendência irreverente! Que mentiras! Merca não tinha história 

documentada. Mogadíscio não tinha nenhuma. Bem, não até que os árabes vieram 

[...]  Que indiscrições! 

 

Aqui há um elemento de grande interesse para as problematizações entorno do ensino nas 

possessões coloniais. Haja vista que a educação nas escolas do colonialismo tendia reproduzir 

o estadismo
151

 como uma visão da história mundial, a história de sistemas de Estado, o que 

fica claro na fala de Loyaan. Ele afirma que lhe foi ensinado que só há história quando há 

documentos, o que indica notoriamente uma visão de história institucionalizada. Ranahit 

Guha
152

 declara que a institucionalização da história tornou a história uma ciência, o que a 

integrou ao sistema acadêmico como um corpo de conhecimentos laicos, assim adquiriu seu 

próprio lugar em um espaço público cada vez mais amplo, em que o processo hegemônico 

apelava frequentemente à história para materializar-se na interação entre cidadãos e o Estado. 

Desta forma, um fato histórico torna-se um fato porque, na maioria das vezes, a autoridade 

que atribuí o “título” de fato histórico, é uma ideologia na qual a vida do Estado é central para 

a história. O colonialismo, no caso da Somália, é esta “ideologia”, afirmar que a colônia não 

possuía história é claramente uma forma de se colocar acima dos colonizados e assim ensinar 

a história da Itália é uma maneira de dominar e expor a suposta superioridade europeia. O 

Estado colonial e a história reproduzida por ele era um forma fundamental de dominação 

cultural durante o imperialismo.  

                                                             
150 Ibidem, p. 789. (tradução nossa) 
151 O estadismo é uma ideologia que autoriza que os valores dominantes do estado determinem os critérios do 

que é história. GUHA, Ranahit. Las voces de la historia: y otros estudios subalternos. Barcelona: Crítica, 2002, 

p. 17. (tradução nossa) 
152 GUHA, Ranahit. Op. Cit. 2002. 
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Portanto, Farah combina o conhecimento da história colonial italiana com memórias 

de tradições orais somalis.  A Itália é representada na sua interface com os somalis. O 

colonialismo está presente na Somália como estrangeiro, mas há implicações ambíguas aqui - 

assim como ocorre com a linguagem. Portanto, a presença cultural e linguística da Itália na 

obra é de grande significado, no sentido de que expõe o passado colonial e as permanências 

dele na cultura e na vida dos somalis. O autor somali cria um complexo panorama que 

descreve de que forma ocorreu esta dominação, ora expondo a presença militar, ora retratando 

como o colonialismo penetrou nas raízes do Estado independente, ou ainda como sublinhado 

acima, através da dominação intelectual.  

 Todavia, não somente a influência dos europeus italianos é retrada. Farah exibe 

também como, com a chegada de Barre ao poder, os comunistas tornam-se figuras assíduas na 

Somália. Seja pela presença física de cidadãos soviéticos, seja na burocracia, na organização 

governamental do regime e até na opressão aos chamados contrarrevolucionários.  

 

Não sou portador da bandeira de ninguém. Mas eu me sinto humilhado, eu me sinto 

abusado, diariamente, minuciosamente. Um amigo meu está preso por atividades 

anti-soviéticas. Mas onde estamos? O que foi é isso?  Esta é a África ou esta é a 

Rússia de Stalin? Estou enjoado. [...]153 

 

O livro evidencia ainda as contradições entre o socialismo científico proposto por Siad Barre 

com o apoio da Rússia. Loyaan em diversas passagens questiona como um país recém 

independente e predominantemente muçulmano pode se tornar socialista, tendo em vista que 

ele enxergava a aliança com a União Soviética como apenas mais uma forma de aumentar o 

poder de controle e violência de Barre, já que os russos forneciam armamento e treinamento 

com a KGB aos integrantes do governo. O posicionamento de Loyaan é marcado de forma 

sarcástica por Farah: “Em um instante: Nós temos uma fé cega na doutrina de Alá. Ao mesmo 

tempo: Nós somos Marxistas-Leninistas e Maometanos.”
154

 Logo, a partir desta passagem é 

possível identificar a crítica apresentada pelo escritor somali, mas presente também em outros 

autores
155

, que tratam da história do país, de que haviam muitas contradições em se impor o 

socialismo. Um dos principais contrapontos que Farah expõe ao socialismo de Barre é a forte 

raiz que o Islã tem nesta região:  

                                                             
153 FARAH, Nuruddin. Op. Cit. 2009, p. 11. 
154 Ibidem, p. 145.  
155Cf. INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal state in Somalia: The rise and fall of the Siad Barre regime, 1969-

1991.  New York: University Press of America, 2016. 
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Eles morreram mártires religiosos. Suas mortes foram lamentadas em um silêncio 

secreto. Os familiares mais próximos dos mártires religiosos não receberam os 

corpos de seus mortos.[...] Agora, esses Sheiks são os palhaços, os arrivistas: eram 

aqueles que estavam dispostos a procurar e encontrar em suas referências 

concordâncias que legitimassem a tirania que o país estava sendo governado. 

Transformar-se em um Estado marxista-leninista com inspiração soviética, um país 

com uma população 100 por cento muçulmana.156  

 

 

Através destes eventos é que Farah dá certa localização temporal ao livro, já que os 

Sheiks foram mortos em janeiro de 1975, mas com ele constrói também a oposição real entre 

socialismo e o Islã. Demonstra que neste período o país acabou em partes adotando alguns 

dogmas socialistas, mas em outras se manteve preso às tradições: a oralidade, o patriarcado e 

a organização clânica. Um ponto pouco tocado na novela é justamente a questão dos clãs. Não 

é algo suprimido pelo autor, mas também não é uma temática ressaltada como em muitas 

obras
157

 que fazem uma análise do governo de Siad Barre trazem. Supomos aqui, que talvez 

para Nuruddin Farah a questão principal não é organização social do país, mas sim todo um 

conjunto de sistemas que sustentou homens como Siad Barre no poder, não somente na 

Somália, mas em outras partes da África. Indivíduos que são frutos do colonialismo e que em 

muitas regiões foram colocados no poder pelas disputas da Guerra Fria, como é o caso de 

Barre que chegou ao governo com a ajuda da KGB
158

. É importante também notar, que as 

obras de Farah e, sobretudo, “Sweet and Sour Milk” trazem uma perspectiva cosmopolita, na 

qual as questões étnicas não são um ponto central e até uma visão que o autor não pretender 

reforçar, de diferenças étnicas ou de uma unidade nacional. Farah está contestando a questão 

da homogeneidade nacional somali em praticamente toda a sua ficção a partir da década de 

1970.
159

 

A ótica que o escritor somali apresenta na obra analisada é um quebra cabeça 

complexo, justamente por versar sobre muitos elementos culturais, sociais e políticos. É neste 

sentido que reforçamos a ideia de que Farah parte de uma concepção cosmopolita em suas 

novelas. Inicialmente, porque escreve em inglês, seu público alvo não são apenas os somalis, 

                                                             
156 FARAH, Nuruddin. Op. Cit. 2009, p. 145.  
157 Cf. LULING, Virginia. Genealogy as Theory, Genealogy as Tool: Aspects of Somali ‘Clanship’. In: Social 

Identities. V. 12, Nº 4, 2006, pp. 471-485. 
158 INGIRIIS, Mohamed. Op. Cit. 2016, p. 111. 
159 ANDINDILILE, Michael. English, cosmopolitanism and the myth of national linguistic homogeneity in 

Nuruddin Farah’s fiction. In: Forum for Modern Language Studies. V. 50, Nº 3, 2014, pp. 256-274. 
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mas todos os leitores de inglês. A Somália é o epicentro de todas as suas histórias, mas não 

seu único público. E tal cosmopolitismo visa estender a escrita para além dos limites de 

qualquer nação. A história da Somália e a influência que sofre das diversas experiências que 

perpassa – Diáspora, um nacionalismo que transborda as fronteiras nacionais, sua 

proximidade geográfica com outras nações e ainda o Islã – contribuem para que os trabalhos 

de Farah atravessem as fronteiras da Somália e integrem uma crítica a esse nacionalismo 

somali que prende o país a um discurso de unidade nacional frente a um Estado independente. 

Farah incita seus leitores a compreenderem como este tipo de discurso leva a governos 

tirânicos, demonstrando como o nacionalismo somali reforça a ideia de que conflitos 

clânicos/tribais são intrínsecos aos africanos e não uma consequência do despotismo de 

governos coloniais.  Entretanto, de acordo com Michael Andindilile
160

, Farah permanece um 

enigma no discurso literário Africano anglófono e suas obras não demonstram os 

compromissos africanistas explícitos da linguagem ou de estilo de escritores como: Ngugi wa 

Thiong'o
161

 e Chinua Achebe
162

. Elas expõem um cosmopolitismo similar ao enunciado por 

Kwame Anthony Appiah: 

 

Há dois fios que se entrelaçam na noção de cosmopolitismo. Uma delas é a ideia de 

que temos obrigações para com os outros, obrigações que se estendem para além 

daqueles a quem estamos ligados pelos laços de amigos e espécie, ou mesmo os 

laços mais formais de cidadania compartilhada. A outra é que levamos a sério o 

valor não apenas da vida humana, mas de vidas particulare, o que significa ter um 

interesse nas práticas e crenças que lhes emprestam significado. As pessoas são 

diferentes, o cosmopolita sabe, e há muito a aprender com nossas diferenças.163 

 

Assim, Farah representa em suas novelas a noção de que existem poderosos laços que conectam as 

pessoas através de religiões, culturas e nações, no entanto elas não estão circunscritas à Somália e a 

presença de personagens de outras nações e religiões em “Sweet and Sour Milk” demonstram isto. 

Indiretamente, ele também questiona a importância atribuída ao nativismo na determinação de 

                                                             
160Ibidem.  
161 É um novelista queniano, que escreveu obras em língua inglesa e que posteriormente passou a escrever 

em língua Gĩkũyũ. A sua obra inclui novelas, peças teatrais, contos e ensaios, da crítica social à literatura infantil. 

É o fundador e editor da revista Gĩkũyũ Mutiiri. E atualmente é um dos mais reconhecidos escritores africanos, 

sobretudo no debate da escrita literária. Ngugi wa Thiong’o. Disponível em: 

https://global.britannica.com/biography/Ngugi-wa-Thiongo. Acesso em 21 de outubro de 2016.  
162 Foi um escritor nigeriano e um dos autores africanos mais conhecidos do século XX. Achebe escreveu cerca 

de 30 livros, alguns dos quais retrataram a depreciação que o Ocidente faz sobre a cultura e a civilização 

africanas, bem como os efeitos da colonização do continente pelos europeus, mas também escreveu obras 

abertamente críticas à política nigeriana. Chinua Achebe. Disponível em: 

https://global.britannica.com/biography/Chinua-Achebe. Acesso em 21 de outubro de 2016.  
163 ANDINDILILE, Michael. Op. Cit, 2014, p. 258.  

https://global.britannica.com/biography/Ngugi-wa-Thiongo
https://global.britannica.com/biography/Chinua-Achebe
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autênticas literaturas africanas, levantando a ideia de que se pode conectar o resto do mundo à 

experiência somali através da literatura.  
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3. A REPRESSÃO CIVIL NA SOMÁLIA E AS CONFIGURAÇÕES POLÍTICAS DO 

ESTADO INDEPENDENTE  

 

3.1 A representação da repressão em “Sweet and Sour Milk”  

 

 Através de uma atmosfera de proximidade com leitor, Farah recria o clima de medo e 

tensão vivido pelos personagens da novela. Transcorre sua história em sete dias, tempo em 

que são realizadas as orações pela morte Soyaan, e que acompanha a jornada de Loyaan em 

busca das razões do assassinato do irmão. Assim, nestes dias Loyaan perpassa diversas 

situações que retratam a repressão vivida pela população civil da Somália. Juliet Okonkwo, 

em seu trabalho sobre Sweet and Sour Milk e Sardines, afirma que Farah “[...] registra, com 

uma intimidade sufocante, a brutalidade, a suspeita e a degradação física e mental que é 

consequência da instabilidade de governos totalitários operados por megalomaníacos com 

luxúria por poder desenfreado.”
164

 Nesse sentido, buscaremos expor as principais questões 

ligadas a repressão e representadas pelo escritor somali.   

Farah concebe seu romance político como "[...] uma alternativa à propaganda que a 

maquinaria estatal na Somália produz e coloca nas prateleiras, um registro alternativo e 

verdadeiro da história."
165

 Um aspecto significativo do regime do General é sua censura e o 

monopólio da informação. O governo militar na Somália pratica a seletividade, a distorção e 

muitas vezes a fabricação de informações que ele fornece ao público. Assim, com sua 

narrativa o novelista somali procura expor as contradições deste regime. Como já abordado no 

segundo capítulo, a relação do Estado com os soviéticos é constantemente exposta no livro, e 

os traços deste relacionamento, que mesclam dependência com práticas autoritárias, podem 

ser observadas em uma das várias passagens em que Loyaan se deparada com os braços dos 

soviéticos na Somália:  

 

Por que você está prendendo Ibrahim? [...] 

Por atividades anti-soviéticas. 

Anti-soviéticas? 

Atividades anti-soviéticas. 

                                                             
164OKONKWO, Juliet I. Nuruddin Farah and the politics of Somalia. In: Présence Africaine, nº 132, 1984, p. 45. 

(tradução nossa) 
165Ibidem, apud LAMPREY, James. A view of home from the outside. In: Africa, nº 124, 1981. (tradução nossa) 
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Mas não estamos na União Soviética. Estamos na República Democrática da 

Somália, um Estado Africano soberano. Não na União Soviética. Nós não somos 

russos.166 

 

O General empregava aduladores (poetas e líricos) para cantar músicas em sua 

homenagem, que eram constantemente reproduzidas na Rádio Mogadíscio. Alunos das 

escolas públicas e uma polícia política chamada SSN
167

(a qual Farah irá chamar de Green 

Guards) eram as vozes do regime que tentavam impulsionar a imagem de Barre através de 

canções: “A Revolução islâmica marxista-leninista... Por muito tempo, viva o General, o Pai 

desta nação.”
168

 Logo, se fez um grande esforço para vender a ideia de que ele é "[...] o Pai da 

Nação. O portador da sabedoria, o provedor de confortos, um semi-deus."
169

 É este desvio dos 

órgãos de mídia de massa do país, que ao invés de transmitir informações autênticas acabaram 

por se tornar instrumentos de consolidação da figura de Siad Barre e seu governo, que 

dificultavam o acesso aos reais acontecimentos do país, haja vista como discutido no capítulo 

anterior, a cultura oral dominava a transmissão de informação e era tida como uma fonte 

confiável pela população. Em um país rural, nômade e “atrasado” como a Somália, a 

verdadeira informação é um pré-requisito para o progresso, especialmente o rápido progresso 

que se prevê em um Estado revolucionário. Portanto, novamente caímos na contradição do 

regime que se impõe como revolucionário, mas que na prática se mostra reacionário.  

Como muitos dos novos governos em África na década de 1970, a mudança da 

liderança de civis para militares foi bem recebida e, inicialmente, a maioria dos intelectuais 

era leal ao novo governo. Mohamed Ingiriis
170

 ressalta que o desencantamento, no entanto, 

teve seu início quando se tornou evidente que existia um mundo de diferença entre "[...] a 

teoria e a prática, de uma ideologia destinada a converter o país em um Estado socialista 

verdadeiramente independente."
171

 A “Revolução”, em sua fase embrionária, abriu 

perspectivas de liberdade para as pessoas que esperavam que lhes fosse dada a oportunidade 

de desenvolver o país em benefício de seus cidadãos. Assim, eram altas as expectativas de 

que os recursos seriam aproveitados para o bem-estar geral, em um quadro de liberdade. 

                                                             
166FARAH, Nuruddin. Sweet and… Op. Cit., p. 218. (tradução nossa)  
167 A chamada SSN (Serviço de Segurança Nacional) era uma polícia política e  foi criada em 1970 por Siad 

Barre com o intuito de difundir a propaganda do regime, mas também de monitorar a população. Estes guardas 

ficavam nas ruas da cidade e observavam os comportamentos dos civis, podendo pretender qualquer indivíduo 

que manifesta-se ações suspeitas. INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal state in Somalia: The rise and fall of the 

Siad Barre regime, 1969-1991.  New York: University Press of America, 2016, p. 43. 
168 FARAH, Nuruddin. Sweet and… Op. Cit., p. 206. (tradução nossa) 
169  Ibidem, p. 198. (tradução nossa) 
170 INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal.. Op. cit., 2016. 
171 FARAH, Nuruddin. Sardines. Saint Paul: Graywolf Press, 2009. Prefácio. 
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Havia também a esperança de que as “unidades” (Eritréia, norte do Quênia, Djibouti e 

Ogaden) que compõem a “Grande Somália” seriam unidas e mobilizadas para transformar o 

país em um Estado moderno.
172

 No entanto, no decorrer da década de 1970, se tornou cada 

vez mais nítido que o regime só agia em beneficio próprio e retirava de circulação os 

indivíduos que discordassem do governo.  

A oposição entre a cultura oral e a escrita é um dos pontos centrais da obra, retratada 

pelos memorandos escritos por Soyaan, que custaram sua vida. Loyaan, em sua jornada, 

expõe uma intricada relação entre os integrantes do governo e a KGB, que os militares tentam 

esconder. 

 

Você o levou para o Hospital Militar. Eu posso nomear três pessoas que os viram 

entrar no hospital naquele dia quando vocês retornaram juntos de Afgoi. Eu também 

sei de alguém que viu você consultar um médico. Mas qual foi à injeção que o 

médico russo deu a meu irmão, a coisa que envenenou o sangue do meu irmão e 

eventualmente o matou, o que foi isso? Apenas por interesse acadêmico. 

Você perdeu sua cabeça? 

O que foi, Sr. Ministro? 

Isso é absurdo. 

O que era Sr. Ministro? E por quê? Foi por ter escrito e feito declarações que 

provavam a culpabilidade da KGB e dos nossos Serviços de Segurança em perseguir 

a vida de seres humanos inocentes, torturá-los, privá-los do direito a uma vida 

decente? Foi porque Soyaan pretendia publicar o Memorando intitulado Dionysiu's 

Ear? Ele se tornou inconveniente, um  inconveniente intolerável demais?173 

 

Para Okonkwo
174

, a forma que o General e seus agentes controlam e manipulam as 

informações é demonstrada pela maneira como eles processam a imagem póstuma do próprio 

Soyaan. O irmãos de Loyaan havia sido um dos maiores adversários e críticos do General. Ele 

pertencia a um grupo que se dedicava ao desmantelamento e a possível derrubada de Barre. O 

irmão de Loyaan considerava o General "[...] um usurpador, um tribalista, um facista da 

primeira ordem, um Dionysus."
175

 De fato, as investigações descritas no livros, sugerem que  

Soyaan foi eliminado por ordem do líder militar que temia sua dedicação à justiça e ao 

processo democrático. Contudo, com sua morte, o General ordenou a seus homens para 

inverter essa imagem e construí-la de forma a parecer que o gêmeo de Loyaan era um de seus 
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mais fiéis apoiadores, protegendo assim o regime de qualquer ameaça futura. Essa artimanha 

engenhosa e desonesta foi projetada para quebrar as fileiras dos associados da Soyaan, coibir 

qualquer ação futura de Loyaan e reforçar a imagem de Barre enquanto um líder que inspira 

fiéis seguidores.  

 A novela de Farah expõe a deturpação a qual a sociedade somali foi submetida: "[...] 

um desmantelamento dos elementos orgânicos de uma sociedade antiga - família, religião, 

afeto, paixões, costumes de vizinhança - reunidos em uma estrutura falsa.”
176

 Todas as 

relações familiares e de parentesco que trabalhavam para a estabilidade e o bem-estar no 

sistema tradicional, foram convertidas em instrumento de terror, coerção e supressão. Os 

patriarcas, como Keynaan, foram transformados em fornecedores de opressão. O escritor 

somali demonstra isto na epígrafe de William Reich, “Na figura do pai, o Estado autoritário 

tem seu representante em cada família, para que a família se torne seu mais importante 

instrumento de poder.”
177

 apontada também no capítulo anterior, resume o paralelo que o 

autor estabelece entre o patriarca da família e o chefe de Estado.  

Além do uso das relações patriarcais, o governo de Siad Barre  também se valeu de 

outras ligações sanguíneas para coagir os indivíduos a se resignarem com o regime. Neste 

esforço para manter a conformidade dos cidadãos, todos os membros da família eram 

responsabilizados pelos erros individuais: as mulheres são as mais exploradas e têm a 

obrigação de assegurar que seus filhos e maridos cumprem as diretrizes do General. Como 

quando, em “Sweet and Sour Milk”, um guarda da Green Guard explica a uma mulher, que 

tenta proteger Loyaan durante a manifestação pública do Rendezvous of the Brooms
178

: "Nós 

queremos que você garanta diante de todos aqui que este homem se comportará e não se 

tornará um incômodo. E para isso eu preciso do seu nome e o nome do seu marido."
179

 

Assim Farah anuncia: 

As mulheres como salvadoras, as mulheres como protetoras, as mulheres como a 

espinha dorsal da unidade e da segurança da família tinham a difícil tarefa de 

assegurar que esses homens não perderiam o temperamento, nem a cabeça e, dessa 

forma, protejam suas vidas e as vidas das mulheres e das crianças que eram 

financeiramente dependente deles.180 
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O resultado nas famílias é a criação de medo e suspeita, na qual cada indivíduo deve guardar 

para si suas declarações, com o intuito de evitar indiscrições. Margaritta reclama que: 

 

Não se pode disfarçar o fato de que nosso povo tem suspeitado um do outro, que 

este regime deu uma espada de dois cumes, afiada em ambas as extremidades, para 

cada um de nós. Tem que reinterpretar tudo de acordo com o código de clã, de classe 

ou de interesse de grupo, tudo deve ser visto sob esta luz? Nada escapa ao escrutínio 

rigoroso do sistema de segurança cujas orelhas ofegantes brotam em cada casa.181 

 

Nas discussões propostas por Juliet Okonkwo
182

, a autora afirma que do outro lado da 

moeda do parentesco estava à manipulação de Barre com sua própria família. Sua repressão 

foi sustentada por uma sofisticada rede de nepotismo – a prática política do MODH abordada 

no primeiro capítulo. Logo, ele recrutava seus tenentes de seus clãs e os colocava em posições 

de importância estratégica, mesmo que alguns fossem pouco alfabetizados. Para se sentir bem 

protegido, o General também nomeou um número de membros de sua família para postos-

chave no exército e enviou integrantes de clãs rivais para a prisão ou exílio. A estudiosa 

nigeriana reitera ainda, que os métodos de assédio da oposição incluíam a manipulação de 

poder, o desaparecimento de amigos enviados para o exílio, a detenção, tortura ou morte. Por 

todo o país, os homens da milícia em seus uniformes verdes simbolizam a ferramenta 

repressiva do regime.  

Outro símbolo de opressão foram os serviços de segurança que recrutavam homens e 

mulheres analfabetos que ouviam conversas e relatavam o que eles escutavam quando 

entravam em lugares públicos ou nas casas. Prática retrata por Nuruddin Farah através do 

sistema Dionisius Ear. Como Mohamed Ingiriis
183

 aborda que o Serviço de Segurança do 

regime tinha o poder para prender pessoas sem autorização, em razões da alterações no 

legislativo propostas por Siad Barre. Assim as prisões estavam superpovoadas e a maioria dos 

prisioneiros não tinha registro policial. Portanto, não haviam limites para detenção ou prisão 

no país. Prática que implicou na falta de profissionais capacitados para certas atividades, uma 

vez que a maioria dos críticos do regime eram intelectuais ou profissionais liberais, e muitos 
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deles ficaram na prisão por anos e acabaram sendo repatriados por tecnocratas soviéticos e 

cubanos.
184

 

Referindo-se ao livro de Alexander Soljenítsin
185

, em uma passagem permeada de 

frustração e raiva, Farah faz uma analogia entre a Somália e a União Soviética e leva Loyaan 

a refletir que "[...] a Somália é uma prisão. Nós somos os prisioneiros deste gulag. A 

Segurança e os Green Guards são os carcereiros e o General o grande diretor do gulag."
186

 O 

escritor somali representa que para Soyaan era embaraçoso assistir de perto as elites estatais 

tomarem medidas no sentido de sufocar a autonomia individual e coibir direito básicos de 

liberdade. Sobretudo, porque os gêmeos assistiram de perto a queda do governo civil e a 

ascensão do General ao poder, pois seu pai ajudou o líder a tomar o poder. Todavia, esta 

relação acabou por se tornar uma forma de afastar os gêmeos do pai e do apoio a regime, 

tendo em vista que pela participação de Keynaan no governo os jovens acabaram por ter 

contato, desde o início, com as atrocidades cometidas pelo regime.     

Um verdadeiro grupo revolucionário foi formado por Soyaan, Medina, Ahmed Wellie, 

Samater, Ibrahil Il Siciliano e outros como membros fundadores. Loyaan se juntou após da 

morte de seu irmão. O grupo concentrava-se na disseminação da contra-informação em 

oposição ao falso “governo revolucionário”. Os membros realizavam pesquisas sobre os 

métodos e técnicas do General para compreendê-los e estarem em posição de obstruí-los. 

Agindo na obscuridade, Soyaan e seus colegas operavam clandestinamente e sobre grande 

risco. O novelista somali deixa transparecer que a maior parte dos cidadãos comprometidos 

com o país pertencia a este grupo, elaborando memorandos e estratégias de proteção para seus 

membros. Farah, como afirmado anteriormente, não escreve suas obras em defesa de nenhum 

conjunto político específico, entretanto, os movimentos de contestação do regime de Siad 

Barre tiveram milhares de integrantes
187

, nas mais diversas frentes. Assim o grupo de Soyaan 

ilustra bem o cenário violento vivido pelos grupos opositores ao regime.  Em “Sardines”, 

segundo livro da trilogia, Farah apresentará um conjunto ainda maior de indivíduos em 

oposição ao governo, composto em sua maioria por artistas e estudantes.  A obra de Nuruddin 

Farah é significante não somente no contexto africano ou somali, mas também para todas as 
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sociedades que tiveram ou tem regimes opressivos. “Sweet and Sour Milk” apresenta o terror 

e a falta de humanidade que são marcas de um Estado tirânico e ditatorial.  

 

 

3.2 A construção dos aparatos repressivos: o Estado na Somália  

 

 Focando em uma abordagem que perpassa a historicidades das sociedades africanas, a 

construção do Estado independente na Somália, e a violência perpetuada por este, 

discutiremos, inicialmente o conceito de identidades políticas no período colonial. Nos 

valendo do arcabouço teórico fornecido por Mahmood Mamdani
188

,  que analisa a violência 

política na África, mais especificamente o caso dos Tutsi e Rutus em Ruanda e a instauração 

do governo indireto, procuramos estabelecer uma relação entre a proposta de análise do autor 

e o contexto histórico de colonização das colônias somalis. Como elucidado no primeiro 

capítulo, a região do Chifre da África, sobretudo o norte e o sul da atual Somália foram 

colonizados respectivamente por Inglaterra e Itália. Tanto o Estado colonial britânico quanto o 

Estado colonial italiano compartilharam várias continuidades e descontinuidades. Contudo, 

ambos os Estados possuíam seus braços estendidos nas várias instâncias sociais, políticas e 

econômicas das colônias. Assim, algumas práticas foram similares, como a instituição do 

sistema de governação indireta.  Adotado a princípio na Somalilândia Britânica e 

posteriormente no protetorado italiano, este modo de governo modificou as relações coloniais 

e acarretou no Estado colonial bifurcado. Entretanto, Mamdani
189

 destaca que o governo 

indireto e direto não foram duas fases de desenvolvimento do governo colonial. As duas 

formas foram praticadas “juntas”: “a missão civilizadora (assimilação) existiu ao longo da 

gestão da diferença (governo indireto).”
190

 

 Logo, a instituição do governo indireto implicou na segregação através do senso, que 

dividia as populações em: estrangeiros – os que eram considerados, por exemplo: árabes e 

tutsis; raça - os não nativos; e tribo - indígenas em sua origem. Essa distinção possuía um 

significado legal. As “raças” eram governadas pela lei civil e as tribos pelas leis 

consuetudinárias que variavam de grupo para grupo.  Assim, para o acadêmico ugandense 

“[...] a ambição do governo indireto foi refazer as subjetividades de populações inteiras. E 
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reforçando identidades de grupos em sujeitos individuais a lei institucionalizou a vida em 

grupo.”
191

 No caso da Somália, observamos um processo de cristalização das ditas figuras 

identitárias (étnicas), identidades  construídas ao longo da história. Como abordado 

anteriormente, o país tem sua unidade social básica nos clãs e segundo Ioan Lewis
192

, estes 

tem sua origem em um lendário ancestral árabe, que deu início a seis famílias clânicas 

originais (Digil Darod, Hawiye, Dir Isaq e Rahanweyn), que acabaram formando sub-clâs 

(Esa, Gadabursi, Marrehan, Ogaden, Mijerteyn, Dulbahante e Warshangeli). Esta é a etnia da 

sociedade que representa cerca de 85% da população do país e os 15% restantes bantu, 

representados, sobretudo, pelos povos Gosha.
193

 Dessa forma, como nesta região a maioria 

dos indivíduos era somali, se reforçou a diferença entre bantus e somalis
194

, e, principalmente, 

as disputas entre os clãs.  

 Assim o despotismo descentralizado foi praticado pelos líderes dos clãs escolhidos 

pelos colonialistas. Como na Somália havia importantes regiões de comércio e significativos 

portos ao longo da costa, os clãs que dominavam estes territórios obtiveram maior 

concentração de poder político e econômico (já que acabavam sendo favorecidos pelo 

colonialismo), o que acarretou na proeminência de alguns líderes locais que passaram a 

integrar a chamada elite colonial.
195

 Logo, uma rede de reproduções de poder baseada nas 

identidades políticas criadas pelo colonialismo, consolidou disputas clânicas - anteriores ao 

período colonial, mas reforçadas pelas potências coloniais - e marginalizou ainda mais os 

bantus do Chifre da África. Mamdani
196

 aborda especificamente a violência política que 

permeou Ruanda nos conflitos entre tutsis e rutus. No entanto, a prática segregacionista e 

violenta instituída pelo Estado colonial nas colônias somalis é também um exemplo de 

cristalização das identidades políticas. Por possuir uma população majoritariamente de uma 

etnia a violência política se instaurou de formas diferentes à de Ruanda, fortalecendo antigas 

disputas clânicas, que a partir da independência se tornaram fundamentais para a política no 

país, mas também para a perpetuação de práticas discriminatórias.  

 Trabalhada no primeiro capítulo da pesquisa, a independência da Somália, se deu de 

forma pacífica em 1960. Todavia, isto não nega o caráter violento da descolonização. Como 

elucida Frantz Fanon:  
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A descolonização, que se propõe mudar a ordem do mundo, é, está visto, um 

programa de desordem absoluta. Mas não pode ser o resultado de uma operação 

mágica, de um abalo natural ou de um acordo amigável. A descolonização sabemos, 

é um processo histórico, isto é, não poder ser compreendida, não encontra a sua 

inteligibilidade, não se torna transparente para si mesma senão na exata medida em 

que se faz discernível o movimento historicizante que lhe dá forma e conteúdo. A 

descolonização é o encontro de duas forças congenitamente antagônicas que extraem 

sua originalidade precisamente dessa espécie de substantificação que segrega e 

alimenta a situação colonial.197 

 

Deste modo, Fanon enuncia que é necessária a compreensão dos processos históricos da 

nação que buscou a descolonização. A situação da Somália durante este período foi abordada 

anteriormente, portanto aqui, iremos nos deter sobre a questão das elites que levaram a cabo a 

independência no país e as transformações a que estas passaram ao longo do governo civil e 

do regime militar.  

 O psiquiatra martinicano em “Os condenados da terra” anuncia que: 

 

Em qualquer nível que a estudemos – encontros interindividuais, denominações 

novas dos clubes desportivos, composição humana das cocktails-parties, da polícia, 

dos conselhos administrativos dos bancos nacionais ou privados – a descolonização 

é simplesmente a substituição de uma “espécie” de homens por outra “espécie” de 

homens. Sem transição, há substituição total, completa, absoluta. 198 

 

Na Somália a descolonização ficou caracterizada pelas lutas da década de 1950, encabeçadas, 

sobretudo pela Somali Youth League e pela Somali National League. Esses movimentos 

buscavam a independência das colônias somalis do norte e do sul do Chifre e antes mesmo de 

1960, os dois grupos, na Somália italiana, tiveram participação política em eleições de âmbito 

regional. Ambos carregavam a bandeira da independência, mas também a do nacionalismo 

pan-somali e passaram a constituir uma elite que iria dominar o cenário político da República 

da Somália até 1969. Assim integravam a elite colonial, mas passaram a ser o embrião da elite 

estatal que encabeçaria boa parte dos cargos políticos do governo civil. Sendo assim, a 

descolonização das colônias somalis, atravessa uma série de organizações políticas que 

durante o fim do período colonial optaram por negociar as independências com suas 
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respectivas potências coloniais. Ou seja, não houve enfrentamentos diretos neste período entre 

a sociedade colonizada e a sociedade colonial.  

 Todavia, isto não altera o caráter violento deste processo, já que na década 1950 as 

organizações políticas da Somalilândia britânica, que iniciavam discussões sobre 

independência, foram duramente reprimidas, sendo proibidas de existir oficialmente.
199

 

Portanto, o que observamos na Somália é que as elites que buscavam a independência 

procuraram uma via que não seguisse o caminho da violência direta, ou seja, uma guerra pela 

independência, como ocorreu com grande parte dos países africanos. Este grupo optou por se 

organizar politicamente e estabelecer caminhos de negociação com a Itália e com a Inglaterra. 

Esta via seguia também, no sentido de consolidar a independência com o estabelecimento de 

um Estado que seria governado pelos somalis.  

 Na sequência deste trabalho iremos desenvolver uma investigação entorno do 

estabelecimento do Estado na Somália após a independência.  O que chamamos por “Estado” 

e suas instâncias subsidiárias – nacionalidade, institucionalidade e políticas públicas – 

constituem um projeto perpetuamente envolvido em conflitos e disputas. A análise a ser 

desenvolvida no decorrer desta pesquisa buscará, portanto, pôr em evidência os processos 

históricos que apontem para a construção do Estado na África e trabalhar a ideia de 

implantação de aparatos repressivos pelo Estado visando à permanência do regime militar.  

 Em vista disso, desdobraremos a seguir a discussão teórica sobre o Estado moderno no 

âmbito da História da África, buscando mapear e elencar perspectivas teóricas pertinentes ao 

estudo da formação do Estado na África colonizada. Para isto, são trazidas contribuições 

historiográficas críticas de africanistas cujas obras debatem vários modelos teórico-

interpretativos utilizados nas análises sobre poder, Estado e política no continente africano e 

na Somália. Destacam-se três autores que se dedicaram a pesquisa à escrita e interpretação da 

história política e social da África e também, mas especificamente da Somália, buscando 

compreender processualmente sua complexa temporalidade pré-colonial, colonial e pós-

colonial: Jean-François Bayart, em “The State in Africa: politics of the belly” de 1989
200

, 

Patrick Chabal, com sua obra “Power in Africa: an Essay in Political Interpretation” de 

1992
201

 e Mohamed Ingiriis com o artigo “We Swallowed the State as the State Swallowed us: 

The Genesis, Genealogies and Geographies of Genocides in Somalia.”
202

, publicado este ano. 
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Ambos os africanistas defendem a importância de se reconhecer a historicidade das 

sociedades africanas como ponto indispensável para sustentar quaisquer esforços 

interpretativos sobre a África em seus vários de aspectos. Nos capítulos introdutórios dos dois 

referidos livros, a tarefa de abordar a historicidade da África é central: a intenção de Bayart é 

clara ao nomear sua introdução como The Historicity of African Societies, enquanto Chabal 

procede de maneira semelhante ao estabelecer em sua introdução a historicidade como 

proposição fundamental para a argumentação desenvolvida no decorrer de seu texto:  

 

[...] a interpretação deve ser enraizada na profunda história da África. Análises 

políticas deveriam se beneficiar da acumulação de conhecimento histórico. Power in 

Africa é então uma tentativa de começar a construir uma interpretação política da 

África contemporânea em fundações históricas mais firmes.203 

 

 Nessas obras, os autores – cada um de sua maneira – expõem graves falhas analíticas 

cometidas por estudiosos e observadores políticos da África que não contemplaram 

adequadamente os processos históricos no qual estão inseridas as sociedades africanas e o 

Estado pós-colonial. Adicionando elementos a discussão, Ingiriis, também aponta no sentido 

de buscar compreender as origens da sociedade somali e as práticas políticas da região, 

sobretudo as relações clânicas, que serão os alicerces do Estado colonial e posteriormente do 

Estado independente na Somália.  

 O porquê da ênfase na perspectiva histórica para a apreciação crítica de temas 

relativos à África contemporânea é compartilhado pelos três autores. Para Bayart mesmo após 

um século de desenvolvimento de estudos africanos, “[...] ainda há pouco entendimento das 

sociedades africanas, pouca apreciação do fato que são ordinárias, e (particularmente) 

ordinárias em suas políticas”
204

. O contrário, por outro lado, é largamente veiculado e 

difundido na opinião pública ocidental na noção da África enquanto exótica ou diferente.
205

 

Observamos que tornar a África e os africanos “peculiares” ou “exóticos” tem efeitos muito 

negativos não apenas para a legitimidade analítica dos estudos africanos, mas também na 

própria perpetuação de estereótipos que, quando não se relacionam com o racismo, 

inferiorizam o protagonismo histórico dos africanos. Tal como ocorre com os estereótipos 

                                                                                                                                                                                              
 
203 BAYART, Jean-François. The State in Africa: the politics of the Belly. Cambridge Press, 2009, p. 15. 

(tradução nossa) 
204 Ibidem, p. 14. (tradução nossa) 
205 Ibidem. (tradução nossa) 



65 
 

vinculados à Somália: “O lugar mais perigoso da terra”
206

 ou “O Estado falido/anárquico da 

Somália”
207

.   

Este posicionamento crítico dos autores em relação à concepção de uma África exótica 

é o ponto de partida de suas análises. Uma vez que negligenciar os processos históricos que 

embalaram as mudanças e as continuidades do continente é expor qualquer trabalho 

interpretativo ao risco de cair no senso-comum. Ingiriis, citando Chabal, também reitera que 

“[...] por muito tempo os analistas [...] focaram na singularidade da África. [...] Para entender 

a política na África temos que levar os africanos a sério” e aceitar que não há nada “[...] 

especificamente africano nas políticas da África como não há nada especificamente europeu 

nas políticas da Europa”.
208

 Chabal enuncia os vários clichês que envolvem tais observações 

sobre a África: um continente em guerra consigo mesmo, marcado pela fome, pestilência e 

crises ambientais, além da atuação de líderes despóticos no governo de Estados predatórios e 

políticos “ladrões” que submetem populações apáticas e fatalista.
209

 Esse senso-comum, 

afirma Chabal, está no seio da crise de credibilidade dos estudos africanos ocorrida 

principalmente nos anos 1970, produto da radical derrocada das previsões otimistas e 

desenvolvimentistas pronunciadas na década de 1960, na ocasião da euforia e entusiasmo da 

descolonização do continente.  

As análises políticas, continua Chabal, falharam profundamente em abordar de 

maneira adequada os problemas do continente em sua maioria por prescindirem da 

perspectiva histórica, estigmatizando a África como o “[...] continente das escuridões 

sombrias e eventos inexplicáveis.”
210

 ao serem incapazes de propor explicações plausíveis e 

demonstráveis às profundas crises que acometem várias regiões do continente. A saída 

proposta por Bayart e Chabal a essa “falha analítica”, como vimos, passa pela análise das 

sociedades africanas em perspectiva histórica. Mohamed Ingiriis em seus trabalhos adota esta 

perspectiva, principalmente, perpassando as proposições dos dois autores franceses. Desta 

forma, buscamos aliar o panorama teórico fornecido pelos dois africanistas à perspectiva 
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histórica do autor somali, que traça o contexto social, político e econômico da Somália entre o 

fim da colonização e a queda de Siad Barre.  

Ainda na introdução de sua obra, Jean-François Bayart constrói uma narrativa voltada 

para a demonstração do protagonismo e autonomia das sociedades africanas em sua história, 

reduzindo o papel que se tem atribuído aos fatores exógenos ao continente. São apontadas 

várias críticas às teorias de dependência que abordam o continente africano exclusivamente 

pelas vias da sua subjugação às potências coloniais e aos determinantes estruturais da 

desigualdade tecnológica, produtiva e comercial que acabaram por marcar as relações 

internacionais entre a África e os países tidos como desenvolvidos: "A produção das 

sociedades africanas não respondeu, de forma periférica, às determinações externas. [...] Estas 

sociedades nunca foram e, mesmo depois de sua derrota militar, nunca poderiam ter sido os 

objetos passivos de um processo de dependência. "
211

  

Dentre os argumentos principais de Bayart, se destaca o fato de que a colonização do 

continente africano não resultou na expropriação de suas próprias dinâmicas históricas. As 

sociedades submetidas pelas potências europeias nunca permaneceram passivas ao 

colonialismo. A ocupação estrangeira foi certamente acompanhada por impactos de todo o 

tipo às populações enquadradas pelo colonialismo, mas a perspectiva aberta por Bayart aponta 

para a possibilidade de se interpretar o fenômeno da colonização sem que se oblitere as 

dinâmicas endógenas das sociedades africanas. Em suas palavras:  

 

Carregada de violência física e, sobretudo simbólica, a situação colonial não 

suspendeu a historicidade das sociedades africanas. Pelo contrário, foi um novo 

acontecimento no qual as cartas foram energicamente redistribuídas. Sob o universo 

totalitário a que ele tendeu (e que na África Austral se aproximou), encontra-se 

estratégias com sua lógica própria que pertencem diretamente à história autóctone. 

Hoje, os melhores historiadores acreditam que essas dinâmicas tiveram maior efeito 

no desenvolvimento do colonialismo do que as necessidades funcionais do modo de 

produção capitalista.212 

 

Dessa forma, se opondo às interpretações que ignoram o protagonismo de sujeitos africanos 

em nome de funcionalismos econômicos das estruturas de dependência – como descritas pelos 

dependentistas –, Bayart propõe o conceito de extraversão para melhor apreender a 

historicidade própria das sociedades africanas. As estratégias de extraversão são aquelas 
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empregadas pelos atores africanos para mobilizar recursos a seu favor nas relações desiguais 

estabelecidas com o exterior.
213

 O modelo heurístico de análise de Bayart busca atentar para o 

para o papel político e concreto dos africanos na negociação e confrontação no contexto 

histórico de implantação do Estado colonial na África.  

 Nesse sentido, a imposição paulatina na África subsaariana de uma economia de 

mercado com o uso de moedas sob os auspícios da administração colonial dos países europeus 

não subjugou em absoluto as sociedades africanas, nem erradicou os traços das dinâmicas 

históricas que precediam a colonização. Muito pelo contrário – Bayart reitera que a 

colonização rearticulou, por vias quase sempre profundamente coercitivas, as relações de 

poder no continente, mas não retirou em nenhum momento o protagonismo dos colonizados 

diante da situação colonial. “Os africanos nessas circunstâncias foram agentes ativos de suas 

sociedades, às vezes se opondo a ela ou apoiando-a.”
214

 

 Não há nada particularmente singular sobre a África. Da Argélia a Angola, do 

Marrocos ao Senegal, do Sudão a Somália, a África tem semelhanças e diferenças com 

relação à conjuntura entre o Estado e a sociedade. No entanto, para Mohamed Ingiriis
215

 a 

Somália raramente aparece como uma experiência de estudos comparativa sobre a África. As 

pesquisas africanas dificilmente mencionam o Estado na Somália em comparação com outros 

Estados africanos pós-coloniais. O historiador somali enuncia ainda que “De Foucault a 

Fanon, a Somália não encontrou qualquer tipo de teoria que teria sido relevante em outros 

contextos africanos. A essência deste argumento sugere que não existe um conjunto de 

marcos teóricos fixos aplicáveis ao caso somali.”
216

Assim, estabelecido os argumentos que 

retratam as dificuldades de mapear e debater o Estado na Somália, abordaremos a 

configuração/margens do Estado no país durante o regime militar. Nos valeremos do 

arcabouço teórico fornecido por Mohamed Ingiriis
217

, e Veena Das
218

 no sentido de tentar 

debater os aparatos de repressão do regime militar  

 Elencadas na primeira parte deste trabalho, as medidas adotadas por Siad Barre ao 

assumir o governo, caracterizam um regime ditatorial, que retirou os direitos dos cidadãos e 

os estende seus braços nas mais diversas direções. Como elucidado no início do capítulo, as 

práticas do governo incluíam tortura, sequestro, assassinatos, coerção e manipulação de 

informações. No início, os poucos opositores do regime, acabaram sendo condenados a morte 
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e fuzilados publicamente, prática que desencorajou outros dissidentes. Logo, a ascensão de 

Siad Barre ao poder, o colocou frente a um Estado que ele via como seu. Porém, é importante 

relembrar que no estabelecimento de seu governo, o General organizou toda uma rede 

administrativa ligada aos seus clãs mais próximos (MODH –Mijerteyn, Ogaden e 

Dulbahante). Assim manteve muitos de seus homens em posições estratégicas de controle de 

recursos e empresas, tendo desta forma um total domínio das várias instâncias do Estado. 

Além disto, já em 1970 Barre autorizou um decreto no qual o presidente em exercício detinha 

mais poder que qualquer outra instância legislativa ou judiciária.
219

 

Para Max Weber
220

 o Estado é quem detém o monopólio da violência e do que se pode 

chamar de constrangimento físico exercido sobre um determinado território, legít imo segundo 

a perspectiva Weber. Por conseguinte, a maioria dos Estados ocidentais se configura como 

exclusivos detentores da violência legítima. Com o Estado da Somália não era diferente, deste 

modo o exército era controlado pelo governo com o objetivo de proteger o país, mas também 

de investigar e assassinar possíveis “contrarrevolucionários”, etiqueta fornecida aos 

opositores de Siad Barre. Entretanto, este governo possuía uma série de instâncias para além 

do exército que atuavam no sentido de monitorar a população e reprimir qualquer ato contra o 

regime. A Segurança Nacional (órgão de inteligência do governo) e o Serviço de Segurança 

Nacional (SSN) agiam nas mais variadas instâncias sociais e de poder. Haviam agentes 

infiltrados em diversos órgãos do governo e em várias jurisdições particulares. Ingiriis
221

 

pontua que com os treinamentos fornecidos pela KGB os agentes somalis empregavam 

práticas soviéticas de espionagem e tortura.  

Deste modo, fica evidente a construção de uma rede de aparatos que buscavam 

amparar as práticas violentas do regime, não deixando margem para oposição aberta ao 

governo. Sustentamos que as medidas tomadas em 1970 com a instituição de uma nova 

Constituição seguiam no sentido de legalizar as ações do regime frente à população e o 

ocidente. Tendo em vista, que o General nunca aceitou a etiqueta de golpe fornecida a sua 

tomada de poder em 1969. E optou, em busca de legitimar suas ações, pela ideia de 

“revolução” seguida a instituição do socialismo no país.  

Nesse sentido, retornamos a ideia de antropologia de margens fornecida por Vena Das 

e Deborah Poole
222

, com o intuito de discutir o exercício de existência deste Estado na 
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Somália, haja vista ele se configurava de várias formas na sociedade. Para as autoras, refletir 

sobre como se confere e sustenta a legitimidade/legalidade do Estado e a legibilidade de suas 

práticas é essencial para compreendê-lo como produto histórico por meio da redefinição 

perpétua das margens entre a norma e a exceção. No caso da Somália, a legalidade do Estado 

residia na nova Constituição que inseriu uma série de medidas que conferiam plenos poderes 

ao chefe do governo. Ademais, Barre nunca deixou de buscar legitimar seu governo frente aos 

habitantes da nação e aos países ocidentais que forneciam ajuda humanitária a Somália. Não 

obstante, no final da década de 1980 o regime enfrentava sérias dificuldades de legitimação de 

suas práticas, com os conflitos no norte do país, uma grande parcela dos somalis não apoiava 

mais o governo e o temia. Porém, o Estado comandado por Barre acabou por buscar se 

“legitimar” através da extrema violência contra os grupos opositores.  

Assim retomando a argumentação teórica proposta pelas antropólogas sobre as margens, 

sustenta-se que o poder estatal, desenvolvido na (des)aplicabilidade da lei, é melhor 

apreendido nas “margens do Estado”, “isto é, nos lugares onde a lei e a ordem devem 

continuamente ser reestabelecidas”
223

 Logo, podemos apontar que após o conflito com o 

Ogaden as margens do Estado na Somália ganharam dimensões maiores, dado que a crise do 

regime se inicia após a perda da guerra. Sobretudo, porque foi a partir daí que o governo 

começou a ter menos controle de certas regiões e teve quase que continuamente reestabelecer 

suas leis e tentar se fazer presente. 

 Ainda dentro da ideia de antropologia de margens, levantamos a questão da instituição 

do Estado de exceção na Somália que reconfigurou o que estava dentro ou fora da lei. Giorgio 

Agamben
224

, em suas reflexões sobre o Estado de exceção, construiu linhas de raciocínio 

particularmente pertinentes a um posicionamento crítico sobre a formação do Estado e o 

poder soberano. Em sua obra “Estado de exceção”, Agamben retoma algumas reflexões de 

Carl Schmitt sobre soberania e política para desenvolver sua argumentação posterior. Para 

Schmitt, “Não existe nenhuma norma que seja aplicável ao caos. Primeiro se deve estabelecer 

a ordem: só então faz sentido o ordenamento jurídico.”
225

 A partir dessa afirmação, Agamben 

abre um caminho para se pensar a historicidade das organizações políticas, de normas 

jurídicas e relações de poder institucionais. A lei, não pode ser aplicada e se torna letra morta 

sem que haja a tomada de um espaço e delimitação de um território para sua vigência – 

processo apenas realizável com a insurgência e intervenção de um poder soberano. Nesse 
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sentido, Schmitt define que “É preciso criar uma situação normal, e soberano é aquele que 

decide de modo definitivo se este estado de normalidade reina de fato.”
226

  

Para Evandro Pontel
227

, Agamben passa a delinear, portanto, um entendimento de que 

o poder soberano – o detentor do monopólio da decisão entre normalidade e irregularidade; 

que traça arbitrariamente os limites entre legalidade e ilegalidade – se constitui a partir de 

uma relação originária de autoridade, a qual “[...] demonstra que não necessita do direito para 

criar o direito [...]”
228

. Se por um lado o poder soberano funda a norma a partir da imposição 

de uma ordem, por outro ele detém a autonomia para suspender a vigência da norma e exercer 

seu poder em um Estado de exceção. De acordo com essa dinâmica, o poder soberano está 

paradoxalmente dentro e fora do ordenamento jurídico, pois enquanto elemento que instaura a 

lei e garante sua vigência, possui legalmente o poder de suspender sua validade e agir fora da 

lei em nome de sua preservação. Para Agambem, “[...] não é a exceção que se subtrai à regra, 

mas a regra que, suspendendo-se, dá lugar à exceção e somente desse modo se constitui como 

regra, mantendo-se em relação com aquela.”
229

  

Segundo o filósofo italiano “A afirmação segundo a qual ‘a regra vive somente da 

exceção’ deve ser tomada, portanto, ao pé da letra”
230

. Dessa forma, se complementa o 

referido paradigma schmittiano no qual “nenhuma norma é aplicável ao caos”, mas que “este 

deve ser primeiro incluído no ordenamento através da criação de uma zona de indiferença 

entre externo e interno, caos e situação normal: o estado de exceção.”
231

 Portanto, com base 

na argumentação construída por Agambem sobre o Estado de exceção podemos pensar na 

decisão de Siad Barre de declarar o Estado de exceção em 1980, como um solução que 

aumentava seus poderes, mas o mantinha dentro da legalidade. Sendo assim, o ditador 

matinha sua legalidade e, sobretudo, sua legitimidade perante os países ocidentais e 

instituições como a ONU, as quais possuíam importância dentro do quadro econômico do país 

que recebia grandes quantidades de dinheiro para ajuda humanitária.
232

  

 Em um capítulo mais adiante de sua obra, Das
233

 com o intuito de captar a “vida do 

Estado” nas margens, emprega uma serie de conceitos, dentre eles a racionalidade, 

                                                             
226 Ibidem, p. 24.  
227 PONTEL, Evandro. Estado de exceção em Giorgio Agamben. In: Revista Opinião Filosófica, Porto Alegre, v. 

3, nº. 02, 2012, pp. 97-105.   
228 PONTEL, Evandro. Estado de exceção... Op. cit. 2012, p. 101 apud AGAMBEM, Giorgio. Homo Sacer: o 

poder soberano e a vida nua I. Trad. Henrique Burigo. 2. Ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010, p. 23.  
229 Ibidem. apud AGAMBEM, Giorgio. Estado de exceção. São Paulo: Boitempo Editorial, 2004, p. 45.  
230 AGAMBEM, Giorgio. Estado..., 2004, pp. 34. 
231  Ibidem, p. 26. 
232

 INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal… Op. cit., 2016. 
233 DAS, Veena. POOLE, Deborah (orgs). Anthropology in the… Op.cit., 2004. 



71 
 

legibilidade, legitimidade das políticas estatais e mágica. No que se refere à viabilidade das 

deliberações legais e prerrogativas estatais, esses conceitos nos permitem entender o 

funcionamento do Estado como instituição reguladora que “[...] oscila entre um modo 

racional e um modo mágico de ser”, não considerado “[...] nem como uma organização 

puramente racional burocrática nem simplesmente um fetiche.”
234

 A ideia de mágica a que se 

refere Das indica a presença que o Estado manifesta na vida das comunidades, seja no 

cotidiano daqueles encarregados de aplicar as leis seja na vida dos indivíduos sujeito a elas. É 

nesta prática que podemos observar mais de perto a existência do Estado na Somália. A título 

de exemplo podemos apontar a SSN, uma polícia política do regime, como uma instituição 

que agia diretamente na relação entre a comunidade e o Estado.   

Nesse sentido, agora iremos discutir as questões entorno da figura de Siad Barre e o 

legado deixado pelo seu regime. Para tal discussão abordaremos a obra de Achille Mbembe, 

“On the postcolony”
235

 e o artigo de Mohamed Ingiriis, “How Somalia Works: Mimicry and 

the Making of Mohamed Siad Barre's Regime in Mogadishu.”
236

 A participação do General 

nos governos coloniais é notável. Em 1952, durante a Amministrazione Fiduciaria Italiana 

della Somalia, Siad Barre estava entre os oito inspetores policiais levados à Itália para 

treinamento policial. E ao longo de seus 25 anos de serviço aos Estados coloniais, Barre 

integrou as policias coloniais em várias instâncias e, como sublinha Ingiriis
237

, acumulou 

métodos e meios de governar pela força que seguiam a máxima de que “os fins justificam os 

meios”. Assim, com as experiências de retribuições e represálias coloniais ganhou uma 

familiaridade inimitável que Achille Mbembe chama de "racionalidade colonial", através do 

conceito de commandment. O filósofo camaronês, em suas discussões sobre o mundo pós-

colonial na África, oferece a representação mais visceral e teoricamente substantiva do poder 

colonial ou o que ele chama de "racionalidade colonial". Seus interesses são demonstrar o 

fluxo da racionalidade colonial no autoritarismo pós-colonial nos Estados africanos.  

Mbembe define o conceito de commandment, como uma forma de poder colonial que 

foi construído sobre três pilares principais: primeiro, se baseava em um regime de exceção - 

isto é, um regime que se afastava do direito comum. “Este desvio do princípio de uma lei 

única para todos andou de mãos dadas com a delegação de direitos privados a indivíduos e 

                                                             
234 Ibidem, p. 225. (tradução nossa) 
235 MBEMBE, Achille, On the Postcolony, Berkeley: University of California Press, 2001, p. 1-65.  
236 INGIRIIS, Mohamed H. How Somalia Works: Mimicry and the Making of Mohamed Siad Barre's Regime in 

Mogadishu. In: Africa Today, v. 63, nº. 1, 2016, pp. 57-83. 
237 INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal… Op. cit., 2016. 



72 
 

empresas.”
238

 Logo, a ordem social e política, composta por poderosas corporações fechadas e 

influentes ordens militares, baseava-se na existência de direitos, privilégios e monopólios - 

seja no comércio, em honras ou títulos. Ao longo do período colonial, houve uma conexão 

entre esses arranjos sociopolíticos e a cultura de poder desenvolvida nos territórios 

conquistados. Segundo, um regime de privilégios e imunidades. Pois com destaca Mbembe, o 

Ancien-Régime não tinha simplesmente feito das concessionárias o veículo escolhido para a 

colonização, também os atribui vastos poderes, chamados, na época, de privilégios. Esses 

consistiam principalmente em direitos para cobrar e aumentar os impostos, recolher rendas, 

cunhar moeda, armar e manter tropas, fazer guerra e paz, fazer tratados e conceder títulos e 

honras. Resultantes de decisões indulgentes do rei ou da rainha. Os benefícios poderiam ser 

usados para acumular poder, por exemplo, leis e regulamentos seriam adaptados às 

necessidades do colonizador. Direitos, representação, estado civil, propriedade, contratos e 

obrigações estavam sujeitos ao capricho dos decretos. O culto, a imprensa, as instituições de 

crédito, os poderes administrativos, as obras públicas, a polícia e as punições eram regidos, 

em direito, por decisões tomadas pelo governo metropolitano. O que significava, por vontade 

de um ministro ou secretário de Estado, ou algum funcionário nomeado devido a patrocínio.  

Por fim, a terceira característica era a falta de distinção entre governar e civilizar. 

“Aqui, a forma de soberania que se aplicava tanto às pessoas quanto às coisas e ao domínio 

público real constantemente confundiu os imperativos da moralidade, da economia e da 

política.”
239

 A arbitrariedade colonial procurou, notoriamente, integrar o político com o social 

e o ético, subordinando de perto os três aos requisitos da produção e de saída. Melhorar a terra 

do colonizado e disponibilizar equipamentos e bens, justificava-se pelo fato de serem 

incluídos nas estruturas de produção. Durante muito tempo, os meios preferidos para alcançar 

essa integração foram, não a liberdade de contrato, mas a coerção e a corrupção. Para 

Mbembe, as políticas sociais testadas por administrações sucessivas acabaram fortemente 

determinadas por preocupações normativas e disciplinares e foram, de fato, destinadas a 

alterar o comportamento moral dos colonizados. Para levar a cabo as duas tarefas em conjunto 

(controle dos indígenas, juntamente com sua inscrição potencialmente disruptiva no 

mecanismo de mercado), para isso o governo introduziu uma extensa maquinaria de 

vigilância e uma impressionante variedade de punições e multas por uma série de ofensas e 

práticas opositivas ao colonialismo.
240

  

                                                             
238 MBEMBE, Achille, On the Postcolony… Op.cit., 2001, p. 29. 
239 Ibidem, p. 31 
240 Ibidem.  
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Finalizando, o autor camaronês afirma que través da sujeição, o colonizado não tinha 

direitos no Estado. Ele ou ela estava ligado à estrutura de poder como um escravo de um 

mestre, e o paternalismo não tinha nenhum escrúpulo em se expressar por trás da máscara 

ideológica da benevolência e do manto tórrido do humanismo. As políticas sociais dos 

regimes pós-coloniais africanos também foram concebidas a partir de um imaginário do 

Estado que o torna organizador. Da felicidade pública como tal, o Estado arrogou a 

possibilidade de exercer um controle ilimitado sobre cada indivíduo - embora na prática, seja 

na época colonial ou desde então, o lugar desmesurado do Estado nunca foi total (margens). 

Mbembe também é crítico das teorias que apontam a condição do Estado como uma 

imposição violenta externa. Para o filósofo, o Estado tem uma história em África, e, é claro, 

que ela não começa com a colonização europeia. Por conseguinte, para ele é necessário 

compreender a historicidade dos Estados africanos, caminho que segue as ideias aqui 

apresentadas por Chabal e Bayart.  

Sendo assim, através do panorama de poder colonial abordado por Achille Mbembe 

inserimos na discussão a proposta de que Siad Barre construiu sua autoridade e os aparatos de 

seu governo com uma inspiração de poder colonial. Observamos muitas das práticas e 

configurações apontadas pelo autor da ideia de commandment, no Estado somali. Como já 

elucidado, Ingiriis
241

 segue no sentido de expor que as atitudes do ditador marcam a 

continuidade de diversas violências do período colonial, mas sobretudo do controle extensivo 

exercido pelo Estado. O historiador somali afirma que a máxima fascista de "Tudo no Estado, 

para o Estado e ninguém contra o Estado" estava em pleno andamento na Somália dos anos 

1970. “Mas o Estado, por si só, não era outro senão o próprio Siad Barre, que não era apenas 

o ator principal, mas conduzia todo a história. Não havia regime militar, o próprio Mohamed 

Siad Barre era o regime.”
242

 Entretanto, levantamos uma questão que vai no sentido oposto ao 

apontado por Ingiriis: será que todo o poder estava ligado a Barre e somente ele poderia ter 

levado em frente o regime militar na Somália? É uma argumentação que leva em conta a 

existência de outros golpes e governos militares na África, na América e na Ásia, nas décadas 

de 1960/70 e o caráter de poder colonial presente também nestes continentes. Assertivamente 

as configurações históricas na África eram diferentes das enfrentadas em outras regiões, o 

continente passava por um duro processo de descolonização e sofria a pressão das disputas da 

guerra fria.  

                                                             
241 INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal… Op. cit., 2016. 
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Ademais, Siad Barre, antes mesmo da chegada ao poder, orquestrou o golpe com o 

apoio de outros militares e da União Soviética e sempre manteve uma rede de conexões que o 

auxiliavam na permanência do poder. Contudo, durante o regime, outros dois golpes internos, 

orquestrados pelo exército seguiam no sentido de derrubar o General e colocar outro militar 

no poder. Não podemos deixar de notar que as configurações adotadas pelo Estado e suas 

práticas estiveram intimamente ligadas à liderança de Barre. Porém, talvez outros militares 

que eram aliados de Barre ou que integraram a oposição poderiam ter ocupado o cargo de 

presidente/ditador da Somália. O próprio Ingiriis, admite que um poder de inspiração colonial 

estava presente em muitos lugares da África durante a descolonização.  

A despeito da possibilidade de outro líder ter ocupado o lugar de Siad Barre no regime 

totalitário da Somália. É necessário discorrer sobre a situação atual do país e o legado que o 

regime deixou para a sociedade somali e para o Estado. Tal como discutido na primeira parte 

da monografia, em janeiro de 1991 o ex-líder fugiu de Mogadíscio para a cidade de Lagos na 

Nigéria. E o país tornou-se palco de intensos conflitos entre os clãs, sobretudo a capital, que 

se tornou uma cidade em guerra. Dessa maneira, a Somália seguiu quase toda a década de 

1990 e o inicio de 2000, imersa em disputas clânicas. Conflito que tem suas origens na 

criação das identidades políticas durante a colonização que acirrou as hostilidades, mas 

também nas condutas do governo civil e militar que consolidaram um modelo de nepotismo 

clânico. E, especialmente, nos padrões particulares de lutas pelo controle dos recursos do 

Estado estabelecidas nos anos 80. Logo, o conflito somali não teria derivado de hostilidades 

profundas e ancestrais, tal como assumido pelo discurso dominante. Marta Moreno, em suas 

conclusões sobre os “senhores da guerra” declara que: 

 

Esses novos atores pertenciam a uma nova elite urbana que durante a administração 

Barre passou a lutar por enriquecimento pessoal através do acesso ao poder do 

Estado e, para alcançar tal fim, empregou uma retórica clânica. Dessa forma, embora 

a maioria das lutas entre “senhores da guerra” na Somália pós-Barre tenha ocorrido 

entre clãs, tal identificação clânica não era algo natural, mas, antes, fruto de uma 

mobilização levada a cabo por diversas milícias nacionais que lutavam pelo controle 

do Estado.243 

 

Focando no debate entorno da “ancestralidade” dos conflitos de 1991, a doutora em 

relações internacionais, afirma ainda que também adotando um argumento que enfatiza as 

transformações da sociedade somali através do tempo, Abdi Ismail Samatar defende que a 

                                                             
243 MORENO, M. Narrativas alternativas...Op. cit., 2014, p. 50.  
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natureza da competição entre clãs mudou com a introdução do Estado colonial. De acordo 

com Samatar "A liderança na velha tradição não tinha recursos públicos que pudessem 

competir e pilhar, e como tal a natureza das alocações feitas sob esse regime estava 

qualitativamente em desacordo com a ordem moderna.”
244

 Para Moreno, dissertando sobre a 

posição de Virginia Luling, “Os clãs sempre tiveram que competir por recursos como terra, 

pasto e água, mas agora que o controle de todos esses recursos e muito mais estava investido 

no Estado, a concorrência entre clãs, que antes era apenas um aspecto de sua existência, 

tornou-se Sua condição permanente.”
245

 Portanto, observamos que para além das práticas 

colonialistas de segregação e enquadramento, as disputas na Somália têm cores bem 

contemporâneas ligada ao regime de Siad Barre.  

Outra marca proeminente de seu governo é seu legado administrativo, que vendo 

sendo reavivado pelo atual
246

 Estado na Somália.  Mohamed Ingiriis alerta que “Os vestígios 

do autoritarismo do regime de Siad Barre se evaporaram, mas suas vicissitudes sociopolíticas 

prevaleceram em Mogadíscio, dominando a paisagem política.”
247

 Por conseguinte, práticas 

herdadas do período colonial pela administração de Barre ainda se perpetuam no Estado. O 

regime militar se tornou um modelo a ser copiado. O historiador somali assegura que na 

frente política, são várias as tentativas de reconstituir um Estado com estilo sadista
248

, mesmo 

quando a realidade empírica indica que a instituição de tal modelo seria falha. Os dados 

etnográficos reunidos em Mogadíscio sugerem que as autoridades governamentais 

dificilmente se livraram das sombras do regime militar, mesmo educacional. “Preparando um 

                                                             
244MORENO, M. Narrativas alternativas...Op. cit., 2014, p. 50., apud SAMATAR, Ahmed I.: “Somalia: 

Statelessness As Home-lessness”, In: Samatar, Abdi Ismail; Samatar, Ahmed, I. (eds): The African State: 
reconsiderations, Heinemann: Portsmouth, 2002, p. 634. (tradução nossa) 
245Ibidem, apud LULING, Virginia: “Come back Somalia? Questioning a collapsed state”. Third World 

Quarterly nº 18, 1997, p. 290. 
246 “A eleição presidencial em setembro de 2012, quando Hassan Sheikh Mohamoud ganhou a liderança do 

Governo Federal da Somália, foi considerado um marco histórico no Estado somaliano pós-Barre. A ascensão de 

Hassan Sheikh foi um novo amanhecer para a Somália estabelecer um governo único. Sua promessa era 

reconfigurar a autoridade do Estado e reconstituir o unidade  política, que se afastaria do centro para chegar aos 

governos regionais exteriores, as chamadas periferias: Somaliland e Puntland. No entanto, dificilmente podem 

ser considerados periferias, desde que suas autoridades se considerem iguais ao centro. Na linguagem dos 

doadores de ajuda internacional, a eleição de Hassan Sheikh terminou doze anos de transição. Mas externamente 

imposto de Nairobi, o governo de Somália projetou-se para ter passado da transição à permanência: o Estado, 
como foi projetado desde então, tem sido recorrente e está reermergindo. Nos últimos quatro anos, os relatórios 

da ONU proclamaram que o governo chamado permanente alcançou um progresso maciço, proclamou que o 

governo chamado permanente alcançou um progresso maciço, em contraste com o quadro de transição sob a qual 

operava desde 2000.” INGIRIIS, Mohamed H. How Somalia Works… Op.cit. 2016, p. 63. (tradução nossa) 
247 INGIRIIS, Mohamed H. How Somalia Works… Op.cit. 2016, p. 64. (tradução nossa) 
248 A ideia de Siadist state, proposta pelo autor no sentido de identificar uma forma sociopolítica de governar 

característica do período que Siad Barre governou a Somália. Definido por um conjunto de práticas 

características do governo de Siad Barre na Somália como o poder personalizado, o executivo com maior poder 

que qualquer outra instancia do governo, relações patriarcas e clientelistas dentro do Estado e uma política 

internacional voltada para busca de ajuda humanitária. INGIRIIS, Mohamed H. How Somalia Works… Op.cit. 

2016. 
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currículo para o ensino superior, um ministro do governo anunciou que referenciar o 

"currículo anterior é importante" porque "nossa universidade deveria ser como a universidade 

anterior". Por "anterior" se entende sempre o regime militar.”
249

 Evitar que o passado domine 

o presente nem sempre é uma tarefa fácil - ainda mais quando o impacto do regime militar é 

constantemente lembrado nas mentes dos atores públicos e políticos. A recente e bem 

divulgada festa de boas-vindas em Londres para Deeqa Mohamed Siad, a filha mais nova de 

Barre, foi uma expressão importante de como o ex-presidente havia feito um retorno, não 

apenas nas mentes, mas nos espaços sociais contemporâneos.
250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
249 Ibidem, p. 64.  
250 INGIRIIS, Mohamed H. How Somalia Works… Op.cit. 2016, p. 65, apud YouTube, “Jaalle Siyaad Barre oo 

loo xiisay” (https://www.youtube.com/watch?v=j2H _ogaYses). No meu caminho para Mogadíscio via a 

Turquia, em 17 de maio de 2015, conheci Suuban Mohamed Siad Barre, outra filha de Barre, viajando para 

Mogadíscio pela primeira vez. Desde que seu pai foi deposto em 1991, ela disse que não tinha retornado a 

Mogadíscio. Sua visita mostrou que a família de Siad Barre tinha encontrado um lugar onde seu pai era estimado 

e visto como uma figura paterna. 



77 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

“General Siad Barre governou a Somália com pulso de ferro em boa parte do seu 

regime.”
251

 A afirmação feita acima foi retratada por Nuruddin Farah em “Sweet and Sour 

Milk”. A novela perpassa os imensos braços que o regime estendeu sobre a Somália entre 

1969 e 1991. O escritor somali foi preciso ao demonstrar a brutalidade e crueldade da 

administração Barre. Mas não se deteve somente neste aspecto do governou, mostrou também 

como era o país neste período. Os resultados do colonialismo, a presença russa, os contornos 

do nacionalismo pan-somali, as práticas patriarcais e, sobretudo, a oposição entre tradição e 

modernidade, reconstruída através do contraste entre a cultura oral e o mundo da escrita. Com 

o auxilio de uma série de autores, conseguimos construir uma análise da fonte literária em 

paralelo com os processos históricos que se desenvolveram na Somália ao longo da década de 

1970.  

 Assim é possível argumentar que os resultados da pesquisa completaram suas 

propostas iniciais. Mapear e discutir a história da Somália entre 1960 e 1991, teve como foco 

compreender os imbricados processos históricos pelos quais o país passou até chegar ao que 

se aponta como Estado falido. No sentido de incitar uma discussão entorno dos personagens 

construídos por Farah e buscar compreender como, em sua narrativa, se delineou a história 

dos somalis.  Logo, o detalhado arcabouço teórico fornecido por Mohamed Ingiriis em “The 

suicidal state in Somalia: The rise and fall of the Siad Barre regime, 1969-1991”, foi 

fundamental para compreendermos como Siad Barre consolidou suas práticas.  

Nesse sentido, seguimos o caminho fornecido por Patrick Chabal e Jean Fraçois 

Bayart, que apontam a necessidade de compreender e validar a historicidade das sociedades 

africanas. Nas palavras de Bayart:“[...] ainda há pouco entendimento das sociedades africanas, 

pouca apreciação do fato que são ordinárias, e (particularmente) ordinárias em suas 

políticas”
252

. Em adição Bayart argumenta que:  “[...] por muito tempo os analistas [...] 

focaram na singularidade da África. [...] Para entender a política na África temos que levar os 

africanos a sério” e aceitar que não há nada “[...] especificamente africano nas políticas da 

África como não há nada especificamente europeu nas políticas da Europa.”
253
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 INGIRIIS, Mohamed H. How Somalia Works… Op.cit. 2016, p. 67. (tradução nossa) 
252

 BAYART, Jean-François. The State… Op. cit., 2009, p. 4. (tradução nossa) 
253 Ibidem. (tradução nossa) 
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Por conseguinte, de modo a auxiliar na compreensão do Estado na Somália e das 

configurações do regime, procuramos analisar as medidas instituídas por Siad Barre com o 

auxilio dos debates sociológicos e históricos entorno do tema. Logo, partindo das histórias 

fornecidas pela novela de Farah pudemos interpelar quais os aparelhos de repressão 

constituídos pelo governo e como eles agiam. A principal crítica que “Sweet and Sour Milk” 

expõe se revelou estar centrada na formação do Estado nação da Somália liderada por Siad 

Barre, através de um governo militar que não só oprimiu os somalis, mas que cristalizou seu 

poder na figura de um chefe militar que se via como “pai da nação”. Todavia, Farah, por meio 

de sua narrativa, denota que sua posição não é uma crítica somente ao totalitarismo vivido 

pela Somália, mas levanta um questionamento sobre todos os regimes militares que os países 

africanos enfrentaram naquele período. Siad Barre não é mencionado na obra, porque o 

grande Generalíssimo poderia ser além de Barre, Mobuto Sese Seko, Idi Amin ou algum outro 

líder militar que se valeu do poder personalizado para comandar o governo de seu país. 

Portanto, a posição do autor somali transcende as barreiras geográficas da Somália e 

estende seus questionamentos a formação dos Estados nações na África, apontando que o 

nacionalismo inflamado somado ao contexto de guerra fria e a forte oposição entre tradição e 

modernidade resultou na formação de um Estado que deturpa as tradições a seu favor e se 

vale da modernidade para reprimir seus cidadãos. Aqui contrastamos a perspectiva de Farah, 

com a questão da historicidade das sociedades africanas. Apontamos que foram as estruturas 

de poder criadas no período colonial e sustentadas pelos Estados independentes, que deram as 

bases para que homens como Barre chegassem e se mantivessem no poder, amparados pelo 

discurso da “natureza patológica do poder” na África e pelo caráter “dependente” do 

continente africano. 

 A partir disto buscamos relacionar as configurações do Estado pós-colonial da 

Somália com as discussões de Achille Mbembe
254

 entorno do conceito de commandament. 

Estabelecendo assim as similaridades e continuidades das práticas do Estado colonial nos 

governos após a independência. Aqui enunciamos também uma das questões levantadas ao 

longo do trabalho em relação à presença de Siad Barre no poder. Ao longo das leituras e 

discussões nos deparamos com a hipótese de que outro militar poderia ter assumido o cargo 

de Presidente e ter dado configurações similares ao regime na Somália. Já que muitas das 

estruturas de poder foram herdadas da administração colonial e havia dezenas de homens com 

altos postos militares que ambicionavam a administração do país. Este argumento vai no 
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sentido contrário as propostas de Mohamed Ingiriis que centra a maioria de seus estudos 

historiográficos na figura do ex-líder como personagem principal dos processos históricos na 

Somália, afirmando que “Não havia regime militar, o próprio Mohamed Siad Barre era o 

regime.”
255

 Entretanto, são necessárias mais estudos sobre o governo e o ex-militar, para que 

se possa de fato levantar maiores questionamentos.  

A pesquisa se centrou nas questões políticas do Estado na Somália e com base na fonte 

tentamos analisar quais os contornos que o governo dava na vida dos cidadãos somalis, tendo 

Loyaan e Soyaan como exemplos do rumo que o regime poderia dar a vida de indivíduos 

integrantes ou não do governo. Assim objetivamos contribuir com os trabalhos que 

desconstroem as atuais visões sobre o país, problematizam a ditadura e os conflitos clânicos 

que dominaram o cenário político do país após 1991. Assumimos que estas hostilidades têm 

suas origens na criação das identidades políticas durante a colonização que acirrou as 

disputas, mas também nas condutas do governo civil e militar que consolidaram um modelo 

de nepotismo clânico. E, especialmente, nos padrões particulares de lutas pelo controle dos 

recursos do Estado estabelecidas nos anos 80. Logo, o conflito somali não teria derivado de 

hostilidades profundas e ancestrais, tal como assumido pelo discurso dominante. Por fim, nos 

estudos sobre Nuruddin Farah compreendemos que o novelista somali, para além das críticas 

ao colonialismo, foca na agência dos somalis enquanto donos de seus futuros. Lidando com a 

herança colonial o autor constrói seus personagens inspirados em figuras reais que vivem 

neste mundo pós colonial, retratando as várias mulheres somalis que existem e os diversos 

homens que integram o país e tentando reconstruindo assim a realidade que estes indivíduos 

viveram neste período em suas várias facetas.  Deste modo, assinalamos que a obra de Farah 

apresenta uma perspectiva cosmopolita, similar a apresentada por Kwame Anthony Appiah
256

, 

no sentido de que Farah escreve em inglês e representa em suas novelas a noção de que 

existem poderosos laços que conectam as pessoas através da cultura, religião, e grupos 

sociais, que não estão circunscritos apenas a ideia de nação. Indiretamente, ele também 

questiona a importância atribuída ao nativismo na determinação de autênticas literaturas 

africanas, levantando a ideia de que se pode conectar o resto do mundo à experiência somali 

através da literatura. Contudo, sob a nossa perspectiva, ao final do estudo percebemos certo 

caráter elitista da obra de Farah no sentido de que o cosmopolitismo do novelista chega 

                                                             
255 INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal… Op. cit., 2016, p. 48. (tradução nossa) 
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Michael. English, cosmopolitanism and the myth of national linguistic homogeneity in Nuruddin Farah’s fiction. 
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somente até uma determinada elite letrada e com poder de compra. Desta maneira, suas 

críticas ao governo acabam por ter um determinado público, já que na própria Somália apenas 

uma pequena parcela da população fala inglês.  
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ANEXOS 

Anexo 1 - Lista de siglas e abreviaturas 

 

SNL  Somali National Legue 

SYL  Somali Youth Legue 

SRC  Supreme Revolutionary Council 

MODH  Mijerteyn, Ogaden e Dulbahante 

SSDF  Somali Salvation Democratic Front 

USC  United Somali Congress 

SNM  Somali National Moviment 

URSS  União das Repúblicas Socialistas Soviéticas  

ONU  Organização das Nações Unidas  

FTAI  French Territory of the Afars and Issas 
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Anexo 2 - Famílias clânicas somali 

 

 

 

 

 

 


