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WHAT IT IS 

 

What is the cost but 

            a sacrifice  

a life that has but  

started to flower.  

What is the pain but 

            the needle in the nail  

a weakness of the flesh but  

a statement of defeat.  

What is their strength but 

            the borrowed gun  

the loss of their humanity but  

their bestiality.  

What is their wisdom but 

            lies 

delusions and confusions but  

covered up as facts... 

What is their life but  

            slime and trash 

a semblance of worth but 

a load of waste. 

What is life but  

            a struggle 

an endless war 

for self respect. 

 

 (HAMA TUMA, 2012.) 

 



 
 

 

RESUMO 

A intenção desta pesquisa é refletir sobre as transformações que o governo militar inaugurado 

com a Revolução etíope de 1974 desencadeou no país, marcando o fim do regime imperial de 

Haile Selassie. Localizada no chifre africano, a Etiópia, também conhecida como Abissínia, é 

um país da região nordeste da África, próximo ao Mar Vermelho e Oriente Médio, ao norte 

faz fronteira com Eritréia e Djibuti, na região leste e litorânea, com a Somália, ao sul com 

Quênia e oeste, Sudão. A história da região remonta um passado milenar, permeado por 

conflitos, migrações e dinâmicas entre povos com tradições e línguas distintas. O território da 

atual Etiópia, sendo parte dessa região, esteve envolvido nas disputas coloniais que levaram 

italianos, franceses e britânicos a ocuparem e colonizarem a Somália, o Sudão, e a Eritréia, 

pois, a formação do Estado etíope como uma nação moderna e soberana, territorialmente 

definida, concorria com as pretensões expansionistas europeias.  Nesse sentido, a construção 

do Estado foi acompanhada pela da  Nação etíope, que durante o século XX, foi buscada pelo 

império através do vínculo com o antigo Reino de Axum e sua herança cristã, tendo em vista 

que Axum foi um reino da antiguidade que se desenvolveu na parte norte do atual território 

etíope, e esse antigo reino, desde o século IV, buscou manter sua autonomia pela relação entre 

o poder e a religião cristã ortodoxa. Logo, quando em 1974 a Revolução levou à chefia do 

Estado o Comitê de Coordenação das Forças Armadas, Polícia e Exército Territorial – DERG, 

uma junta militar liderada, especialmente, por Mengistu H. Mariam, é marcado o império 

cristão. De modo que, essa revolução reorganizou o poder e aparato estatal e as estruturas que 

historicamente legitimaram a unidade nacional no país e o poder central, sendo a analises 

dessas transformações o objeto de estudo desta pesquisa. Para realizarmos esse estudo 

exploramos de que maneira as mudanças e a perseguição política foram interpretadas pelo 

grupo de oposição através do relatório político “The Truth about the EPRP”, de autoria do 

Partido Revolucionário do Povo Etíope – EPRP que encabeçou a guerrilha armada contra o 

DERG, e através deste documento, buscou escrever uma versão para Revolução de 1974. 

Assim, interpretamos esta fonte, e as coevas examinadas, partindo dos conceitos de violência 

política, formação do Estado e da relação entre os grupos revolucionários e a missão da 

vanguarda. 

 

Palavras-chave: Revolução etíope. Formação do Estado. História política africana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 
 

 

LISTA DE MAPAS 

Mapa 1 – Divisões administrativas da Etiópia, 1974. .............................................................. 18 

Mapa 2 – Principais grupos etnolinguísticos, 1991. ................................................................. 20 

Mapa 3 – O chifre da África e a Arábia do sudoeste, 1930 ...................................................... 47 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS* 

 

 

DERG OU DERGUE.  Comitê de Coordenação das Forças Armadas, Polícia e  

Exército Territorial. 

PMAC.   Provisional Military Administrative Council  

POMOA.    Provisional Office for Mass Organization Affairs 

EPRP.     Ethiopian People’s Revolutionary Party  

MEISON.    All-Ethiopia Socialist Movement 

ELF.     Eritrean Liberation Front 

TPFL.     Tigray People’s Liberation Front 

OLF.    Oromo Liberation Front 

EDU.    Ethiopian Democratic Union 

ESM.     Ethiopian Student Movement 

ESUNA.    Ethiopian Students Union in North America 

ESA.     Ethiopian Students Association in North America 

ESUE.    Ethiopian Student Union in Europe 

CELU.    Confederation of Ethiopian Labor Unions 

AETU.    All-Ethiopia Trade Union 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*As siglas e abreviaturas não foram traduzidas por ainda não haver uma conveção padrão 

na língua portuguesa para todas elas, assim, foi optado por deixa-las conforme os 

documentos e a bibliografia analisadas as referiram em inglês.  



 
 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................... 8 

2 CAPITULO I – A ETIÓPIA: INTERPRETANDO O CONTEXTO, A 

SOCIEDADE E O IMPÉRIO. .................................................................................... 17 

2.1 A ETIÓPIA................................................................................................................. 17 

2.1.1 O reino de Axum, a tradição milenar e a independência durante a partilha. .... 21 

2.1.2 A questão da terra e o sistema Gabar, a descontinuidade do poder central e o 

período Zemene Mesafint. ..................................................................................................... 26 

2.2 A FORMAÇÃO DA ETIÓPIA MODERNA: O ESTADO-NAÇÃO IMPERIAL 

SOBERANO, AS GUERRAS ÍTALO-ETÍOPES E AS MANIFESTAÇÕES 

POPULARES............................................................................................................................36 

2.2.1 A Etiópia moderna e a formação do Estado-nação etíope. ................................... 36 

2.2.2 As guerras coloniais e o contexto pré-revolucionário. .......................................... 44 

2.2.3 O Estado e a nação na Etiópia moderna. ............................................................... 51 

3 CAPITULO II – OS ANOS 1970: TRANSFORMAÇÕES E CONTINUIDADES 

NA ETIÓPIA ............................................................................................................. 53 

3.1 ANTECEDES: MANIFESTAÇÕES DOS ANOS 1930 E OS ENVOLVIDOS; 

ESTUDANTES, CAMPONESES E MILITANTES. .............................................................. 53 

3.2 A ECLOSÃO E OS ANOS INICIAIS DA REVOLUÇÃO. ...................................... 60 

3.2.1 A violência, poder e unidade: associações possíveis. ............................................. 68 

4 CAPITULO III –  O QUE TROUXE A REVOLUÇÃO? ................................ 78 

4.1 A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ETIÓPIA: OS ESCRITORES, O PARTIDO 

EPRP E A HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO ETIOPE DE 1974. .............................................. 78 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................... 86 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 89 

 



 
 

 

8 

1 INTRODUÇÃO 

“Ethiopia has long been regarded as a land of legend, a land 

shrouded in myth and mystery. As a result, it has held a special fascination 

for people in other countries, a fascination stemming from images created 

and exported by writers and travelers. These images, according to some 

historians, derive from a variety of sources. Some relate to the legends 

associated with the claim that Ethiopian kings are descendants of the Lion of 

Judah, and that Ethiopia is the final resting place of the Ark of the Covenant.” 

(HALL, 2003, p.28) 

“Ethiopia has excited a romantic image in the annals of Western 

discourse. Far away geographically and yet so close relegiously, this 

“Christian kingdom of mountain fastness” has fired the imagination of many 

Westerner.” (TIBEBU, 1996, p.417) 

A revolução de 1974 na Etiópia, conduzida por um grupo do exército imperial, levou 

ao poder central um comitê militar provisório – conhecido como DERG ou PMAC – que se 

definia sendo comprometido com a reforma agrária, a modernização e desenvolvimento do 

país, e em marcar o fim das estruturas e tradições imperiais na Etiópia. Em 1987 termina o 

regime temporário, com a proclamação da República Popular da Etiópia, no entanto, o Estado 

manteve-se ainda liderado por um militar, o Coronel Mengistu Haile Mariam. Perdurando no 

poder até 1991, quando, através da luta armada, a Frente de Libertação do Povo Tigray1 – ou 

Tigré – assume o poder estatal etíope e põe fim ao regime militar de Mengistu.   

Intencionamos, então, nesta pesquisa, compreender as principais transformações propostas 

por esse governo provisório, após a revolução, além de buscarmos entender os conflitos e 

concorrências políticas desenvolvidas entre os grupos revolucionários depois de 1974.  

Isto posta, para que possamos trabalhar o contexto revolucionário da Etiópia no século 

XX, precisamente entre os anos 1974 a 1991, iremos explorar os seguintes documentos 

históricos: o artigo Protest in Ethiopia , publicado em 1972 e escrito pelo historiador Gildas 

Nicolas enquanto lecionava na Etiópia, sobre o contexto dos anos 1960 no país e as 

manifestações contrarias ao regime imperial em curso naquele período; outro documento 

histórico analisado é a fonte principal desta pesquisa, o relatório político do Partido 

Revolucionário do Povo Etíope2 intitulado The truth about the EPRP escrito em 2006 por 

membros do partido que narram a formação do grupo e seu envolvimento com a revolução de 

1974. Para além desses documentos, estudamos o ensaio de Addis Hiwet escrito em 1976, de 

título From Autocracy to Bourgeois Dictatorship; baseamos-nos também no texto de 1979 do 

pesquisador Michael Chege, The revolution betrayed: Ethiopia, 1974-9, por fornecer uma 

_______________  
 
1 Original em inglês: Tigrays People Liberation Front – TPLF. 
2 Original em inglês: Ethiopian People’s Revolutionary Party – EPRP  
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perspectiva sobre a revolução, durante seu curso; do mesmo modo que o livro To kill a 

generation – the red terror in Ethiopia de Babile Tola, publicado em 1989, que analisa a 

revolução e o envolvimento do movimento estudantil etíope ao longo dela, já nos anos finais 

do regime, contudo, anterior ao seu fim.  

Para dar conta da proposta desta monografia de analisar as transformações advindas da 

revolução, o primeiro capítulo concentra-se em analisar o regime imperial etíope e suas 

estruturas, aparato de governo, e algumas das representações pelas quais o passado dessa 

região foi estudado e compreendido historicamente. Salientando, com isso, as perspectivas 

que elas promoveram sobre a região do chifre da África e suas dinâmicas. Apresentando, 

assim, o paradigma que, para o historiador Teshale Tibebu (1996, p.414), concebe a Etiópia 

como estranha e distante ao continente africano, argumentando que “como o antigo Egito, a 

Etiópia foi sistematicamente des-Africanizada nos anais da alta cultura Ocidental”3.  

Ao longo deste primeiro capítulo, iremos, portanto, explorar e questionar algumas 

dessas imagens e representações sobre a Etiópia e sua história, que emanaram das percepções 

ocidentais, como apontou Tibebu, e permearam as produções sobre o país. Tal qual a 

concepção de uma Etiópia medieval, referente à imagem da cristandade e seu isolamento do 

mundo frente a presença dos muçulmanos no chifre africano entre os séculos XII - XVI. 

Pontuando, também, referências quanto a ideia do Império milenar e a tradição axumita, o 

movimento pan-africano e as visões sobre a resistência e independência do Estado etíope ao 

longo do século XIX e XX. Além de tratar de outras imagens, como a proveniente da batalha 

de Adwa, que, do mesmo modo, foram atribuídas de sentidos e valores pela historiografia ao 

serem mobilizados para narrarem – e construir – a história etíope. Posto que, para que nos seja 

possível percorrer as transformações subsequentes a revolução, é necessário sabermos sobre o 

contexto anterior.   

Nossa intenção ao analisar o contexto histórico da Etiópia através dessas 

representações, buscou estudar a historiografia sobre tema, abordando os períodos e eventos 

históricos a partir dos conceitos e paradigmas construídos pelas variadas produções. 

Contrapondo, dessa maneira, diferentes perspectivas encontradas na bibliografia produzida 

dentro e fora da Etiópia. Essa metodologia procurou reunir elementos que pudessem nos 

permitir, compreender as dinâmicas entre os processos históricos etíopes e o conhecimento 

_______________  
 
3 Tradução própria. Original: “Like ancient Egypt, Ethiopia was systematically de-Africanized in the annalsof 

Western high culture.” 
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produzido sobre eles, tendo em vista a extensa produção sobre a história da Etiópia. 

Estudaremos, então, a partir do debate historiográfico, as principais representações e ideias 

que caracterizaram a Etiópia imperial, além de buscar compreender as dinâmicas internas 

entre o poder central do Negus Neguest, a unidade territorial, o papel da igreja ortodoxa, e do 

acesso e posse de terra na sociedade etíope. Bem como as questões externas, no que se 

referem às regiões, trocas, fronteiras e conflitos do Chifre da África.  

A escrita da história sobre o poder central na Etiópia apresenta uma rica e variada 

produção, corroborando tal afirmativa, temos a existência de textos escritos desde clérigos 

etíopes, em períodos que datam o século XIII, como os relatos elaborados tanto por viajantes 

e missionários ocidentais, como por escritores árabes. E essa vasta produção literária forneceu 

ampla fonte de material para a investigação histórica. No entanto, muitos desses documentos 

históricos escritos e disponíveis na atualidade, como o livro Kebra Negast4, são crônicas e 

obras produzidas pela Igreja Ortodoxa etíope, assim como, por membros da elite imperial, 

sendo representantes, conforme enunciado por Irma Taddia “As crónicas, as fontes literárias 

clássicas, podem ser vistas como uma expressão do poder imperial e foram encomendadas 

especificamente com o objetivo de apoiar a monarquia e legitimar a dinastia”5
 (1994, p.494). 

Nesse sentido, as produções de meados do século XIX, principalmente a partir do século XX, 

em contraposição, tornam-se mais diversificadas, visto que:  

“Literatura de natureza privada, informal, também apareceram pela primeira vez na 

Etiópia sob a forma de diários, cartas e cadernos. Embora essas obras literárias sejam 

poucas em número, são significativas e marcam uma tendência para um novo tipo de 

alfabetização. Esta nova literatura expressou opiniões pessoais sobre a política 

imperial pela primeira vez e forneceu informações valiosas sobre a história e a 

sociedade etíope.”6 (TADDIA, 1994, p.494)  

Frente a essa dinâmica, refletimos, então, sobre a questão dos documentos e a escrita 

da história, salientando que, tanto as propostas interpretativas, quanto as instituições e/ou 

eventos históricos específicos, expõem um ponto de vista. Isto é, apresentam o olhar, a 

perspectiva, de determinado grupo ou segmento social, interpretando o passado conforme seus 

_______________  
 
4 Kebra Nagast livremente traduzido “Glória dos Reis” é o nome dado ao livro escrito no século XIII em Ge’ez, 

que retrata a história lendária da origem da dinastia Salomônica etíope, e, portanto eterniza a tradição da 

inspiração divina dos imperadores da Etiópia escrevendo sobre o seu vínculo à Axum e sua linhagem, 

descendência bíblica. 
5 Tradução própria. Original: “The chronicles, the classical literary sources, can be seen as an expression. of 

imperial power and were commissioned specifically with the aim of supporting the monarchy and legitimizing 

the dynasty.” 
6 Tradução própria. Original: “Literature of a private, informal nature also appeared for the first time in Ethiopia 

in the form of diaries, letters and notebooks. Although these literary works are few in number, they are 

significant and mark a trend towards a new type of literacy. This new literature expressed personal opinions 

about imperial politics for the first time, and provided valuable information about Ethiopian history and 

society.” 
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valores e interesses. Do mesmo modo que a produção historiográfica é, também, embutida de 

valores específicos de cada região e período, de modo que a analise de documento históricos 

devem ser compreendidas ao passo em que analisamos as hipóteses e questões propostas nas 

obras, associando-as a um determinado contexto temporal e espacial.  

Refletindo acerca da escrita da história africana, percebemos que o olhar que busca a 

África a partir de padrões e hierarquias, tal quais as desenvolvidas para o estudo das 

sociedades europeias, aprisiona e reduz as percepções sobre a África. Isso se coloca, pois, a 

perspectiva que se repousou sobre a história das regiões africanas, esteve vinculada ao fator 

da diferença entre o ser7 europeu e o ser africano, e, ao longo do desenvolvimento do 

pensamento científico etnocêntrico do século XIX, a essa distinção foi somada a questão da 

cor e inferioridade atribuída ao outro – o negro – pelo branco. Como Valentim Mudimbe 

coloca o “poder-conhecimento” de um saber científico que, ao dizer o que é africano e o que 

não é, define também a possibilidade de uma cultura dominante. Dominante no sentido de 

definir a si própria e ao outro, sendo necessário, diante disso, repensar o conteúdo de certas 

categorias sobre a história dos países do continente africano, atentando para o olhar que 

representam e constroem sobre aquilo que está sendo escrito. Dado que, tais visões 

paradigmáticas, segundo o ponto de vista ocidental, estão pautadas por um sistema 

dicotômico de análise das sociedades, visto que, propõem perspectivas como tradicional 

versus moderno, comunidades agrárias e consuetudinárias versus civilização urbana e 

industrializada... E desse modo trabalham com aspectos sociais a partir de um ponto de vista 

de dominação cultural (MUDIMBE, 1988, p.18).   

Analisando, então, a construção da Etiópia moderna datando do início do império de 

Menelik II8, em 1889, através de suas políticas inovadoras com o intuito modernizante, 

notamos a estreita relação entre a ideia do moderno em contraposição ao tradicional, além da 

necessidade em se delinear territorialmente o Estado da Etiópia. Partindo disso, outro fator de 

_______________  
 
7 Sobre o conceito de ser e self africano ler: MBEMBE, Achille. As formas africanas de auto-inscrição. Estudos 

afro-asiáticos, v. 23,n. 1, p. 171-209, 2001. 
8 Sobre o marco da Etiópia moderna, para alguns estudiosos sobre o tema, o início data 1855 com a restituição 

do poder central imperial na Etiópia pelos esforços de Tewodoro II, que marca o fim do período conhecido 

como “Era dos Reis” na Etiópia. No entanto, o processo de expansão territorial e de construção de instituições 

modernizantes na Etiópia, começa a ocorrer somente com Menelik II no poder, pois, o período no qual 

Tewodoro II era imperador, a concorrência entre ele e outros líderes regionais ou Ras,como o próprio Menelik 

II – Ras do Shoa – marcou esse contexto, impossibilitando o exercício pleno de um poder centralizado e total 

na Etiópia. Outro fator que nos leva a marcar a construção da Etiópia moderna a partir de Menelik II, está na 

consolidação, durante seu império, das atuais fronteiras do Estado país, e a construção da atual capital, Addis 

Abeba.  
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extrema importância para a formação do Estado moderno etíope está na identidade nacional 

buscada pelo Estado na Etiópia. Pois, pretendendo se afastar da ideia do africano como esse 

ser atrasado, envolto de tradições nativas exóticas que – supostamente – impediam a unidade, 

propôs-se um perfil para os pertencentes à nação, construindo uma tradição única, um passado 

comum para o etíope, ou seja, para todos aqueles que vivem sob o território dominado pelo 

império da Etiópia. Assim, o passado oficial, isto é, aquele propagado pelo império, como 

sendo o passado para a nação etíope, usa de elementos e símbolos da história local para 

formar e narrar, um passado mítico e milenar compartilhado pelos habitantes, a fim de 

representar uma identidade nacional homogênea. Esses esforços quanto à construção da 

identidade nacional etíope estabeleceram uma articulação entre o centro e suas margens9, 

pois, a preocupação reguladora central em propor uma unidade, um perfil nacional 

homogêneo, identifica nas diferenças existentes entre a população – linguísticas por exemplo 

– uma ameaça, um obstáculo a unidade e governabilidade no país. Frente a isso, o discurso 

oficial vincula a necessidade de medidas políticas, muitas vezes permeadas pelo uso da 

violência, para impor e definir a unidade da sociedade etíope. Os conflitos baseados nesse 

ímpeto de unificação nacional elevam as diferenças – seja ela de ordem religiosa, étnica, 

cultural, etc. – a um patamar de reconhecimento inato, natural, e inscreve tal distinção em 

uma ordem institucional, através da ideia de identidade política, cristalizando, desse modo, a 

diferença, tornando aquele que é diferente em indesejado pela nação. Sendo então, a questão 

da diferença, vista como um impedimento à unidade nacional e ao desenvolvimento do Estado 

e sua modernização, tornando-se um componente para que o governo justifique e aplique o 

uso – e monopólio – da violência, tida como a principal maneira de se vencer esse desafio. 

A propagação de um passado comum aos etíopes, portanto, a partir de meados do 

século XIX, levada a cabo pelo império, associou a modernização do país, a continuidade da 

tradição dinástica de Axum e o cristianismo ortodoxo, buscando no passado longínquo e na 

religiosidade, elementos que atribuíssem legitimidade e uniformidade para o passado e 

história da Etiópia. Explorando tais abordagens, iremos salientar como os estudiosos sobre a 

história da Etiópia moderna, identificam e analisam essas referências do passado, 

_______________  
 
9 Baseada no trabalho de Veena Das e Deborah Poole a ideia de margens utilizada nesta pesquisa,faz referência a 

conceitualização explorada pelas autoras no texto “State and its Margins: Comparative Ethnographies” de 

2004, p.8, no qual propõem: “The margin swe explore in this book are simultaneously sites where nature can 

be imagined as wild and uncontrolled and where the state is constantly refounding its modes of order and 

lawmaking. These sites are not merely territorial: they are also, and perhaps more importantly, sites of practice 

on wich Law and other state practices are colonized by other forms of regulation that emanate from the 

pressing needs of populations to secure political and economic survival.”  
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considerando as narrativas e suas propostas políticas. Buscando, com isso, delinear ao longo 

deste capítulo inicial de que maneira o passado foi selecionado e interpretado ao longo da 

construção da Etiópia moderna. Tendo em vista, que a revolução de 1974 como um marco na 

continuidade histórica na Etiópia, reformulou a maneira pela qual o passado etíope era 

compreendido.  

Exploramos nesta pesquisa a Revolução e as disputas em torno dela, entendendo com 

isso, como ela afetou a organização social, política e econômica etíope. Assim como refletir 

sobre as possíveis transformações e continuidades no processo da formação do Estado 

posterior ao ano 1974.  Incialmente, partiremos neste segundo capítulo, para a análise das 

disputas na capital, logo após 1974, entre os diversos grupos políticos e o governo militar, e 

em seguida, abordaremos os levantes étnicos e as insurgências nas regiões de fronteira, para 

compreendermos de que maneira a contrução do Estado esteve associada às pressões das 

margens. Nesse sentido, nos baseamos na proposta de Veena Das e Deborah Poole (2004, 

p.19) que enuncia: “É nesses processos da vida cotidiana que vemos como o Estado é 

reconfigurado nas margens. As margens não são simplesmente espaços periféricos.”10 Em 

vista disso, e da extensa produção acadêmica sobre a revolução etíope de 1974, buscaremos 

apresentar as medidas do regime revolucionário a partir das respostas, demandas e 

envolvimento que a oposição e as regiões periféricas tiveram. Neste capítulo apresentaremos, 

primeiramente o contexto da capital Adis Abeba para entendermos o domínio militar sobre o 

poder central etíope, e a disputa decorrida entre os estudantes pelo controle do Estado. Para 

então, analisarmos as medidas do regime após 1974, como as Zemechas, as Kebeles, as 

Associações campesinas, o Reassentamento e a formação de vilas ou Villagization, as quais 

foram vivenciadas, reconhecidas, e em alguns casos, negadas, pela população, principalmente 

em regiões como o Tigray e a Eritreia. Como uma maneira de se observar essas medidas 

revolucionárias para conter esses espaços marginais em prol da unidade territorial nacional 

etíope, ambicionada pelos militares no poder. 

As analises deste segundo capítulo estarão direcionadas, desse modo, em apresentar os 

principais agentes históricos envolvidos na revolução etíope e no regime formado 

posteriormente. Sendo eles os militares e comitê do DERG, o movimento estudantil e os 

grupos EPRP e MEISON, assim como, os grupos envolvidos nos levantes separatistas e 

regionais Tigray, Somali e Eritreu. Para a partir do estudo das trajetórias desses grupos 

_______________  
 
10 Tradução própria. Original. “It is in these processes of evereday life that we see how the state is reconfigured 

at the margins. Margins are not simply peripheral spaces.” 
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entender a relação entre as inovações trazidas pela revolução e as instituições criadas para 

realizar as mudanças pleiteadas pelo regime revolucionário. Examinando, dessa forma, como 

as medidas revolucionárias pós-1974 impactaram a Etiópia e o chifre da África.  

Para realização desta análise histórica quanto aos processos vivenciados pela 

sociedade etíope após a revolução de 1974, cabe antes, ressaltar e questionar certos conteúdos 

ditos universais de alguns termos da sociologia política, como o próprio conceito de Estado-

nação moderno, buscando salientar de que maneira esses ideais foram construídos e 

significados na Etiópia. Considerando os debates sobre as perspectivas do Estado em África, 

qual a relevância em se debater certos conceitos? Para Michael Chege esse debate se faz 

necessário para que não se busque uma “grande teoria que se remedeie tudo”11 (CHEGE, 

2003, p.46) ou seja, uma explicação para os problemas do subdesenvolvimento e da violência 

dos Estados africanos após a descolonização baseada em uma causa única.  

Pois, continuando sua análise, Chege considera que o uso de um simples modelo 

analítico, empregado para explicar todo e qualquer processo histórico, acaba por revelar 

interpretações mono-causal, ou seja, explicações sustentadas em paradigmas e generalizações 

que reproduzem estereótipos sobre as sociedades africanas. Ao invés de investigar os 

elementos e conhecimentos locais produzidos sobre e tentar compreender os complexos e 

variados fatores e agências históricas, que em cada região, deram sentido e significado para 

esses conceitos tidos como universais. 

Nesse sentido, pensar nas ressignificações de certas estruturas políticas desenvolvidas 

no continente africano no processo de formação dos Estados-nação ao longo do século XX, 

busca reconhecer o legado colonial na política e formação dos Estados em África, mesmo 

após a descolonização, pois conforme enuncia Jean-François Bayart: “O Estado na África se 

baseia em fundações autóctones e em um processo de reapropriação de instituições de origem 

colonial que lhe dão sua própria historicidade”12. Entendendo, em vista disso, a necessidade 

de se debater a formação do Estado moderno etíope a partir dos processos históricos que 

acompanharam o desenvolvimento desta estrutura. Atrelamos então, a ideia de que o caráter 

moderno, está associado aos ideais do progresso econômico que após o fim da segunda guerra 

mundial, operou como um substituo da missão civilizatória perpetrada pelo colonialismo, 

agora, propagada pela retórica da modernização e desenvolvimento. A vista disso, podemos 

_______________  
 
11 Tradução própria. Original: “En los estúdios políticos africanos contemporâneos sobre el Estado y la violencia 

em África, los científicos políticos buscan ávidademente la única y gran teoria que remedie todo.” 
12 Tradução própria Original: “The State in Africa rests upon autochthonous foundations and a process of 

reappropriation of institutions of colonial origin which give it its own historicity.” 
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entender as pretensões da economia capitalista no continente africano, sendo vinculados a 

reprodução e uso do poder a partir de uma lógica colonial, isto é, a formação dos Estados 

como parte do processo histórico local de reapropriação dos elementos constitutivos dessa 

estrutura de governo. Visto que, é assumido que o Estado moderno e aqueles que o governam, 

tem a missão de transformar o país, de tutelar a sociedade para seu triunfo, desenvolver a 

economia visando o progresso, tendo como referencial a modernidade ocidental. 

Compreendemos, diante disso, a influência tanto da economia capitalista e da educação 

ocidental, pensando nos interesses externos e internos que motivaram a implementação, e as 

disputas pelo Estado em África, como da ideologia eurocêntrica que permeou tal formação. 

Diante disso, a questão da entrada do Estado moderno em África pela via colonial, pode ser 

percebida pelo questionamento quanto a posição imparcial e secular dessa estrutura de poder. 

Como também, através do reconhecimento da missão associada ao desenvolvimento urbano e 

industrial, como único caminho para a modernização e prosperidade das sociedades no 

continente africano, que permeiam o projeto da formação do Estado nacional moderno. 

Consequentemente, seguindo essa perspectiva, o Estado-nação moderno, é percebido como a 

única estrutura capaz de operar o poder político – tornando-se inclusive parte inerente dele – e 

de assegurar a caminhada ao progresso para as regiões africanas.  

De tal modo, essa perspectiva que identifica no Estado o único meio para o 

desenvolvimento e a modernização da sociedade em África, pode ser interpretada, então como 

uma continuidade da “missão civilizadora” do homem branco durante o colonialismo 

europeu. De modo que o envolvimento das elites locais etíopes, na construção do Estado-

moderno após a revolução reproduziu, de certo modo, uma estrutura tutelar e hierárquica na 

política e economia do país. Mantendo então, a partir da retórica da modernidade a exploração 

e dominação da sociedade e seus meios de produção, justificando governar pelo bem comum, 

em prol do progresso.  

Partindo disso, para analisar os grupos do movimento estudantil etíope, suas 

atribuições de vanguarda e as consequências da educação em moldes ocidentais para a 

categoria, ao longo do período revolucionário, nos baseamos no escopo teórico desenvolvido 

por Messay Kebebe (2003), sobre a colonização mental e o desenraizamento provocado pela 

influência da escolarização através dos ideais modernos ocidentais. E quanto ao período do 

terror e a repressão praticada pelo DERG contra os estudantes, notoriamente aqueles 

vinculados ao EPRP, pautamos nosso estudo sobre a violência política e sua relação com a 

autoridade do governo através da obra de Jon Abbink (1995) e Achille Mbembe (2003). 
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O terceiro capítulo, sendo a parte final do desenvolvimento desta monografia, 

concentrou-se em examinar como a ocorrência da revolução foi percebida pelos documentos 

analisados, e também a relação entre os autores dos documentos, e do partido EPRP com a 

revolução e as transformações descritas por eles. Compreendendo que a revolução, mesmo 

sendo um acontecimento singular, gerou inúmeras consequências e foi embutida de uma 

varida gama de significados e perspectivas que, posteriormente, caracterizaram esse período. 

Debatemos, portanto, sobre como a descontinuidade do regime imperial e seus elementos 

legitimadores, abriram a possibilidade para um novo governo na Etiópia. E diante desta 

abertura, buscamos entender a concentração das disputas entorno do poder central, como 

resultante da relação estabelecida entre o domínio do Estado visto como único meio para 

promoção de mudanças no país. Além de pontuar, como a associação com a esquerda 

proclamada pelo movimento estudantil e o próprio regime militar, visou atestar o afastamento 

desses grupos políticos, das intenções coloniais e imperialistas europeias e norte americanas. 

Por fim, foi observado de que maneira a escrita sobre a revolução, tanto nos documentos 

analisados, quanto na bibliografia, produziram versões distintas sobre esse mesmo evento, 

pontuando assim, de que maneira o contexto de produção e as vivências pessoais de alguns 

dos principais autores aferidos nesta pesquisa influenciaram em seus escritos, ainda no 

terceiro capítulo. 

 A abordagem desta monografia buscou explorar diversos aspectos da história da 

Etiópia para além do recorte temporal dos anos 1974 a 1991, por compreender a necessidade 

de uma abordagem ampla, porém, aprofundada, dos elementos constitutivos da formação do 

Estado e nação etíope. Sendo assim, o estudo das mudanças desencadeadas com a revolução, 

e a analise deste evento histórico, demandaram um meticuloso e complexo exame das 

estruturas sociais, políticas e econômicas desenvolvidas na região anteriorme e posteriormente 

o ano de 1974. O entendimento da parte que a revolução etíope reprensentou na história do 

país, portanto, necessita do todo que atribuiu sentido e significado para este acontecimento.  
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2 CAPITULO I – A ETIÓPIA: INTERPRETANDO O CONTEXTO, A SOCIEDADE E 

O IMPÉRIO. 

2.1 A ETIÓPIA.  

Para que possamos analisar as transformações políticas na Etiópia dos anos 1970, 

antes, é necessário que consideremos as diferentes visões e narrativas que envolveram o país 

ao longo de sua história, trabalhando com isso características quanto a imagem do isolamento 

e a cristandade, a questão sobre a contínua independência, o mito fundador e a tradição 

axumita. Isto é, entender de que maneira a Etiópia moderna foi construída pensando tanto no 

seu passado, quanto nas dinâmicas externas que atribuíram significados a este país. Essas 

discussões têm como objetivo tentar entender os elementos e os discursos que caracterizaram 

a Etiópia ao longo de sua história. Sendo assim, primeiramente situaremos a região na qual o 

país está inserido quanto a suas fronteiras e suas principais características geográficas. Situada 

ao nordeste, parte mais oriental do continente africano, a Etiópia – também referida pelo 

nome de Abissínia13 – faz parte da região conhecida como chifre ou corno da África, e tal 

referencial geográfico é também político. Pois, propõe as inter-relações14 percebidas pelo 

compartilhamento linguístico, étnico e cultural entre as populações que habitam essa região, e, 

conforme a argumentação do estudioso Wuhibegezer Ferede, torna-se importante identificar 

essas dinâmicas locais para entender a formação do estado-nação nesse espaço, visto que “as 

identidades sociais coletivas foram fragmentadas no enclave nacionalista entre os estados da 

região”15 (2014, p.154).  

O território da Etiópia é marcado por um relevo diversificado, sendo montanhoso na 

região norte e planície ao sul. Essa variedade geográfica é acompanhada pela diversidade 

natural, visto que, ao nordeste, próximo à atual fronteira com a Eritréia e parte do Djibuti, 

encontra-se o deserto de Danakil, enquanto que ao sudoeste apresentam-se regiões de Floresta 

Tropical. O país ocupa a área mais central do território do chifre africano e não possui saída 

_______________  
 
13 O nome Abissínia é o antigo nome dado a região ocupada pela Etiópia moderna, e faz referência aos povos 

habitantes do chifre da África e provem do termo árabe Habbashatou  Habasha,  sua conotação engloba 

aspectos quanto os negros cristãos do corno africano. (Informações obtidas em: LOPES, Nei. e MACEDO, 

José R. Dicionário de História da África: Séculos VII a XV. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. p.8-9).   
14 Como exemplo desses compartilhamentos e inter-relações, temos os Somalis, que são a etnia majoritária tanto 

na Somália, quanto no Djibuti e na região somali – do Ogaden – na Etiópia. Além da etnia Afar, presentes em 

proporção considerável, na Etiópia, Djibuti e Eritreia. 
15 Tradução própria. Original: “Collective social identities were fragmented in to nationalist enclave among the 

states in the region.” 
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para o mar, faz fronteira com o Sudão a oeste, com o Quênia no sul, ao leste, na região do 

deserto do Ogaden, mantém uma fronteira indefinida – e em disputa – com a Somália, e como 

fora mencionado, ao norte faz divisa com a Eritréia e o Djibuti. Entre os recursos naturais 

presentes no país, há considerável número de rios, sendo alguns deles conectados com as 

águas do Nilo – como o Nilo azul que inicia no Lago Tana – e outros como o Rio Awash que 

são restritos ao território etíope. Esse rio tem uma importância histórica para o país, pois além 

de apresentar fluxo continuo mesmo em épocas de secas, a região do vale inferior do Awash 

foi considerado patrimônio mundial da UNESCO por ser uma rica região para pesquisas 

arqueológicas, sendo o local onde foi encontrada Lucy, um dos fósseis humanos mais antigos 

já descobertos. 

    Mapa 1 – Divisões administrativas da Etiópia, 1974. 

 

Fonte: OFCANSKY, P. Thomas, BERRY, LaVerle. (Ed) Ethiopia: a country 

study. Federal Research Division, Library of Congress, 4.ed. 1993,. 
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As relações estabelecidas com o relevo e os países que formam o Chifre Africano, 

bem como a proximidade com o Oriente Médio, configuraram uma importante referência para 

o desenvolvimento etíope. Tais dinâmicas podem ser percebidas pela questão etnolinguística 

considerando a interação dos grupos do tronco linguístico afro-asiáticas ou camito-semíticas 

na região. No território da atual Etiópia, há falantes de línguas de origem semítica e cuxíticas, 

e, aos povos falantes de línguas semíticas, é atribuída origem arábica. Como propõe o escritor 

John G. Hall “Migrantes vindos do sul da Arábia foram uma das mais significantes 

influencias no desenvolvimento inicial do Reino de Axum. Eles chegaram mil anos antes do 

nascimento de Cristo, trazendo consigo a fala e escrita semitas.”16 (2003, p.35). Nesse sentido, 

teria-se vinculado aos falantes de línguas de origem semítica – como o Ge’ez ou etiópico e o 

amarico – os povos Abissínios, originalmente localizados na parte norte da atual Etiópia e 

Eritréia, consideradas também como os cristãos ortodoxos fundadores – e herdeiros – da 

tradição do Reino de Axum que se desenvolveu nessa região. Os grupos étnicos Tigray e 

Amhara17 são, então, identificados como os abissínios, ou Habasha, termo usado em antigos 

escritos árabes da região sul do Oriente Médio para referir-se aos povos negros habitantes da 

região onde o Reino de Axum estava situado (LEVINE, 2014, p.199). Frente à isso, os grupos 

que utilizam de idiomas cuxítas estão relacionados aos habitantes nativos da região, 

principalmente da etnia Oromia, que habitam as terras centrais e ao sul do território do chifre 

africano, além de partes do Quênia e Somália. Sobre esse fator, podemos refletir quanto a 

questão etnolinguística e sua relação com a ideia de uma unidade nacional. Considerando que 

a região abriga mais de 70 línguas nativas18, a ideia de um perfil nacional multiétnico é 

vivenciada pela população, entretanto, as relações estabelecidas entre a elite imperial amhara 

e os outros grupos não-cristãos19 alimentam um imaginário nacional baseado na língua, 

_______________  
 
16 Tradução própria. Original: “Migrants from southern Arabia were one of the most significant influences on the 

development of the early Aksumite Kingdom. They arrived a thousand years before the birth of Christ, 

bringing with them Semitic speech, writing.” 
17 Esse vínculo étnico, no entanto, não é um reconhecimento automático, dado que pertencentes a etnia amhara, 

principalmente, não se estabelecem somente em uma única região no país, nem mesmo perpetuam uma 

identidade comum a todos tendo em vista as relações regionais, como por exemplo os amharas nascidos no 

Shoae os em Gonder– especialmente durante os governos de Menelik II e HaileSelassie por serem amharas 

nascidos na região do Shoa –. 
18 Ethiopian People's Revolutionary Party, "The Truth About the EPRP", 2006.  p.17  Disponível em:  

<https://archive.org/stream/TheTruthAboutTheEthiopianPeoplesRevolutionaryParty/EPRP_djvu.txt>  

Acessado em: 01/02/2017. 
19 Tal fator é salientado, pois apresenta a relação de proximidade entre a etnia Tigray e Amhara, visto que ambos 

são cristãos, e disputam o poder imperial etíope, além de habitarem a região norte do chifre africano, 

historicamente importante para Etiópia moderna dado as associações ao Reino de Axum. Porém, inclusive 

entre esses grupos próximos por questões simbólicas – aspectos religiosos e das tradições – e concretas – 

quanto ao fator territorial – as diferenças linguistas e disputas podem ser percebidas. 
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cultura e organização desse grupo em específico. Podemos perceber tal relação em torno, 

tanto do cristianismo ortodoxo como religião oficial imperial, quanto sobre a língua oficial do 

império, pois a elevação do idioma amarico, promoveu a marginalização de todas as outras 

línguas da região, fator que influencia, inclusive, no acesso ao ensino e na participação dos 

indivíduos nos espaços oficiais do império. Outro ponto que realça a complexa relação entre a 

língua, o espaço e a organização social na Etiópia pode ser exemplificado, ainda, quanto à 

etnia amhara posto que:  

“Os Amhara não são um grupo coeso, politicamente ou de outra forma. 

Do ponto de vista de muitos Amhara na área central de Gonder, Gojam 

e Welo ocidental, o Amhara de Shoa (ou shewa) – que constituiu o 

grupo dominante básico sob Menelik II e Haile Selassie –  não são 

verdadeiros descendentes do Amhara do norte e do Tigray e herdeiros 

do antigo reino de Axum.”20 (ABATE, 1993, p.91) 

 
     Mapa 2 – Principais grupos etnolinguísticos, 1991. 

    

Fonte: ABATE, Yohannis. The society and its environment. IN: OFCANSKY, P. Thomas, 

BERRY, LaVerle. (Ed) Ethiopia: a country study. Federal Research Division, Library of 

Congress, 4.ed. 1993, p.92. 

_______________  
 
20 Tradução própria. Original: “The Amhara are not a cohesive group, politically or otherwise. From the 

perspective of many Amhara in the core área of Gonder, Gojam, and western Welo, the Amhara of Shewa 

(who constituted the basic ruling group under Menelik II and Haile Selassie) are not true descendants of the 

northern Amhara and the Tigray and heirs to the ancient kingdom of Aksum.” 
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O mapa acima ilustra a distribuição entre os principais grupos etnolinguísticos presentes na 

Etiópia, nos fornecendo elementos para compreendermos como a promoção de um 

nacionalismo baseado em elementos característicos de um grupo específico – no caso da 

Etiópia imperial de meados do século XIX e do XX – sendo “as tentativas do governo 

imperial de minimizar a diversidade étnica do país. ”21 (ABATE, 1993, p.92)  

 

2.1.1 O reino de Axum, a tradição milenar e a independência durante a partilha. 

“What did Jamaican reggae singer Bob Marley, Black Nationalist leader Marcus 

Garvey, and Emperor Haile Selassie I of Ethiopia have in common? They all shared a 

deep reverence for the Kebra Nagast, the sacred text of Ethiopian Christians and 

Jamaican Rastafarians. For nearly a thousand years the people of Ethiopia have held 

this book in the highest esteem. It contains the prophecy that Ethiopia and its people 

are the chosen ones of God.” (JOHN G. HALL, 2003, p.17) 

A região da atual Etiópia possui um diversificado imaginário quanto sua história e 

origens tendo sido vinculada a referências no Antigo testamento, na Bíblia, e literatura da 

antiguidade grega (ADEJUMOBI, 2007, p.1). Diversos relatos foram feitos ao longo da 

história, sobre esse território e seus habitantes, tanto por missionários durante o medievo, 

quanto por viajantes e exploradores no decorrer da expansão ultramarina ocidental e a invasão 

da África. Bem como por antigos pensadores gregos e romanos, que faziam referência a três 

regiões do atual norte do continente, a Lybia, a Aethiopia e ao Egito faraônico. Essas 

referências, em especial o termo grego Aethiopia, estavam baseadas no olhar dos antigos sob 

o outro. E como o propõe Mudimbe, o termo “Aethiops, o nome próprio do filho de Vulcano 

na mitologia grega, é a qualificação genérica de qualquer pessoa de pele escura”22 (1994, 

p.26). Nesse sentido, “é preciso enfatizar que as obras dos pensadores da Antiguidade teriam 

uma influência decisiva na forma de se pensar os africanos tanto no medievo europeu como 

no começo da era moderna” (OLIVA, 2008, p.4).  

A tradição entre o Reino de Axum e a Etiópia moderna, é evocada através da relação 

de pertencimento a dinastia salomônica, clamada pelos imperadores, e teria como intenção, 

remontar um longínquo passado histórico, associado a menções divinas através do Antigo 

_______________  
 
21 Tradução própria. Original: “the imperial government's attempts to down play the country's ethnic diversity.”  
22 Tradução própria. Original: “Aethiops, the proper name of Vulcan’s son in Greek mythology, is the generic 

qualification of any dark-skinned person” 
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Testamento, buscando traçar uma continuidade como um império cristão desde o século IV 

d.C.  Autores como Paulo Fagundes Visentini (2012, p .126) propõem que “A história da 

Etiópia tem uma continuidade de mais de três milênios, passando por grandes impérios, tais 

como Axum.” De modo que, segundo essa perspectiva, o mito fundador em relação a Axum 

segue como uma realidade e não um esforço da elite imperial e religiosa em legitimar-se 

como detentora do poder, configurando tal tradição – continuidade – para a história da 

Abissínia. A compreensão de sua longa história busca, portanto, raízes no antigo Reino de 

Axum, que se desenvolveu entre os séculos I d.C. até VII d.C. no extremo norte da atual 

Etiópia e Eritréia, além de parte da costa do Iêmen. A presença de Axum e sua atuação no 

chifre africano vinculam-se às intensas relações comerciais empreendidas ao longo da 

antiguidade, principalmente através do porto de Adulis no mar vermelho (ADEJUMOBI, 

2007, p.12). Pensando, então, na importância de Axum do ponto de vista nacional para a 

Etiópia moderna, entendemos a crença da linhagem sagrada entre os imperadores operou 

como importante fundamento para a legitimidade do poder no país. Acredita-se que o 

primeiro imperador e fundador de Axum, Menelik I, era filho da Rainha de Sabá, a rainha 

etíope conhecida por eles pelo nome de Makeda23, que durante sua visita a Israel, haveria 

engravidado do Rei Salomão. Assim, o livro Kebra Nagas24t, inscreve a origem e linhagem 

dos imperadores etíopes, que estando vinculada a dinastia Salomônica, possuem descendência 

sagrada (ADEJUMOBI, 2007, p.11-12). A relação entre a preservação desse passado sagrado 

e a descendência dos Negus da Etiópia vincula uma linhagem legítima ao exercício do poder 

sobre os demais Negus, desse modo é possível propor que a escrita do Kebra Nagast 

representa então “um conjunto de práticas, (...) de natureza ritual ou simbólica, [que] visam 

inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica 

automaticamente; uma continuidade histórica.“ (HOBSBAWM, 1984, p.9) Nesse sentido, 

podemos notar que há uma preservação daquele passado simbólico e sagrado, construindo, 

com isso, uma tradição milenar para o poder imperial na Etiópia, que busca, como a proposta 

_______________  
 
23 O mito em torno da Rainha de Sabá faz referência “ao ciclo de lendas que envolvem a assim chamada “Rainha 

de Sabá”, que tem expressões em várias culturas da região do Mediterrâneo oriental antigo, entre judeus, 

árabes/muçulmanos, cristãos e etíopes, narrativa que possui também versões por escrito em cada uma dessas 

culturas” como é proficuamente debatida pelos historiadores brasileiros José Maria Gomes de Souza Neto e 

Marcos José de Melo no artigo KebraNagast e as representações de si mesmo africanas antigas e afro-

americanas contemporâneas disponível em: http://www.anpuhpb.org/anais_xiii_eeph/textos/ST%2017%20-

%20Marcos%20José%20de%20Melo%20TC.PDF  Acessado em: 31/05/2017. 
24 KebraNagast que livremente traduzido “Glória dos Reis” é o nome dado ao livro escrito no século XIII em 

Ge’ez, que retrata a história lendária da origem da dinastia Salomônica etíope, e portanto eterniza a tradição da 

inspiração divina dos imperadores da Etiópia escrevendo sobre o seu vínculo à Axum e sua linhagem bíblica. 

 

http://www.anpuhpb.org/anais_xiii_eeph/textos/ST%2017%20-%20Marcos%20José%20de%20Melo%20TC.PDF
http://www.anpuhpb.org/anais_xiii_eeph/textos/ST%2017%20-%20Marcos%20José%20de%20Melo%20TC.PDF
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interpretativa de Hobsbawm sobre tradição inventada, a continuidade histórica entre o 

passado e o presente etíope. A ideia do mito fundador em relação a descendência sagrada do 

primeiro Imperador etíope, somada a tradição salomônica que atrela a si a continuidade dessa 

linhagem santificada, invoca a tradição como “um conjunto de ideias e práticas sociais 

fragmentárias, ou seja, em um imaginário que retira dela referentes, tanto de fontes locais, 

como globais.” (MBEMBE, 2001, p.193) Atrelando, desse modo, a legitimidade à construção 

de uma identidade sustentada nas origens de um passado mítico, de modo que, como propõe 

Mbembe, “a ideia é que não há identidade que de alguma forma não leve a questões relativas 

à origem e à ligação com elas, não importa que definição de origem seja dada e o quanto de 

ficção seja inerente a tal definição” (2001, p.193). O poder imperial etíope, somado à 

influência da Igreja ortodoxa, sedimentaria, de tal forma, a identidade de quem de fato é o 

pertencente a Etiópia, definindo assim, uma ideia de passado religioso que confirmaria a 

continuidade dos elementos relativos ao sagrado e a identidade cristã nacional, propondo com 

isso a especificidade do etíope – cristão – frente aos outros povos do chifre africano. E 

conservando essa glória do passado como a força cristã do norte africano, logo, eles 

assumem o título de herdeiros da tradição imperial axumita, sendo com tal característica, os 

cristãos detentores da continuidade, colocada como milenar, do poder imperial etíope.  

A associação entre os abissínios e o cristianismo, como o estudioso Teshale Tibebu 

propõe (1996, p.427) como o paradigma da Etiópia da civilização Geez, promove uma outra 

maneira de se olhar o passado dos habitantes do chifre da África. A partir desse pressuposto, 

argumenta-se que a história da Etiópia ou Abissínia, é definida pela escrita Geez e pela 

cultura judaico-cristã, formada como uma entidade cultural pela trindade Agaw-Amhara-

Tigray. E, tendo núcleo territorial definido entre as regiões sul da Mereb-Mellash25, atual 

Eritreia, e do extremo norte etíope, até a parte mais setentrional do Shoa, esse espaço, para 

Tibebu, forma uma zona cultural da cristandade ortodoxa na Etiópia. A ideia do paradigma 

aqui está na relação estabelecida entre essa ideia de civilização Geez e o discurso que opõe os 

semitas – correspondentes a civilização Geez – como aqueles civilizados – e cristãos – em 

oposição aos outros, selvagens e bárbaros, falantes de línguas cuxítas e nativas do chifre da 

África. Critica-se, então, a leitura dos abissínios como os Habasha, ou os herdeiros da 

tradição de Axum, ao atribuir sentido a oposição de semitas e cuxítas como uma maneira de 

_______________  
 
25 MerebMellash é nome dado ao território que faz fronteira com a região Tigray, e que, após a colonização 

italiana no século XIX, foi renomeada como Eritreia. 
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clivagem entre as pessoas habitantes da região do chifre africano, pela dicotomia civilizado e 

incivilizado. Correspondendo então, a uma visão em que se explica a história da Etiópia em 

termos superlativos, que associaria a região ao cristianismo e uma distinta origem, 

desvinculando-a do contexto da África. 

A título de complementação, pensando em referências à Etiópia para além do contexto 

geográfico do chifre da África, podemos observar a relação entre as origens da Etiópia e seu 

amparo, tanto nas referências bíblicas, quanto naquelas presentes em importantes autores 

gregos da antiguidade como Homero e Heródoto, outro aspecto de identificação baseados em 

uma imagem da Etiópia. Os textos desses escritores gregos se utilizam do termo aethiops, 

para fazer menção aos negros de todo o continente africano, não precisamente ao etíope 

(MARQUES, 2011, p.288).  Essa relação entre o termo grego e a designação da pessoa negra 

é percebida também em menções do Antigo Testamento, como no Salmo 68:31: “A Etiópia 

logo estenderá suas mãos até Deus.” (MARQUES, 2011, p.288). Essa e outras referências 

permitiram traçar uma relação entre a Etiópia bíblica e a região africana, trazendo elementos 

para o Ethiopianism, ou Etiopianismo, movimento que se desenvolveu entre os 

afrodescendentes das Américas ao longo de meados do século XIX e início do XX. Através 

do ethiopiansm ter-se-iam buscado manifestações sagradas que englobassem aspectos quanto 

à promessa de libertação divina aos etiópicos, o que simbolizava um enaltecimento da visão 

internacional sobre a Etiópia. Sobre essa relação, Teshale Tibebu (1996, p.425) escreve que “a 

resistência etíope contra a ocupação fascista italiana ajudou a galvanizar movimentos 

anticoloniais em África. O sangue dos combatentes etíopes foi a tinta que inspirou em partes, 

a poesia da Negritude.”26 Percebemos com isso, que o termo etiópico, manifesto inclusive em 

escritos de periódicos brasileiros27 de autores negros, é tido como uma alternativa ao termo 

negro, que para muitos, vinha carregado de uma visão pejorativa e preconceituosa, enquanto o 

uso do etíope traz consigo “um caráter ancestral, positivo e que os ligava às tradições bíblicas 

e a cultura da Antiguidade” (MARQUES, 2011, p.287). Sendo assim, notamos que, tanto o 

etiopianismo como, posteriormente o movimento pan-africano, estabeleceriam suas relações 

com a Etiópia a partir de uma imagem de uma inconquistada e autônoma região, considerada 

_______________  
 
26 Tradução própria. Original: “The Ethiopian resistance against the Italian fascist occupation helped galvanize 

anticolonial movements in Africa. The blood of Ethiopian fighters was the ink that inspired in part the poetry 

of Negritude.” 
27 Sobre as referências a Etiópia e o uso dos termos etíope e etiópico em periódicos brasileiros ler: MARQUES, 

Alexandre K. Etiópia: um símbolo de africanidade. Historien – Revista de História, Petrolina, nº.4, out./abr. 

2011. 
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como símbolo do “desafio Negro sobre o domínio Branco”28 (TIBEBU, 1996, p.426) sendo 

então, uma imagem da resistência africana frente a colonização. 

No entanto, essas e outras, representações do passado e do etíope permitem que certos 

ideais quanto sua continuidade e unidade permanente sejam enaltecidos como a “história de 3 

mil anos ou mais de independência” (COMITINI, 1980, p.247) em detrimento das dinâmicas, 

que ao longo dos séculos, transformaram a região. Tendo em vista, por exemplo, as mudanças 

territoriais que os impérios abissínios passaram ao longo dos séculos, frente as migrações de 

povos concorrentes. Do mesmo modo que a associação feita entre as referências milenares e a 

tradição imperial etíope, que visam fornecer um discurso que legitimador, tanto para a 

continuação dinástica, quanto da própria continuidade do poder imperial. Tais noções estão 

entrelaçadas com aquelas do cristianismo copta da Igreja Ortodoxa etíope, que segundo tal 

perspectiva, possibilitaram a Etiópia – mesmo que cercada por muçulmanos e pagãos – 

manter sua independência. Remontando, portanto, a narrativa de um passado mítico, uma 

dinastia imperial de origem sagrada, e tendo na formação do Reino de Axum marco fundador 

da Etiópia. Perpetuando dessa maneira, a continuidade do império atrelado a igreja, sendo as 

instituições que eternizaram e formatam este passado29, projetando para a Etiópia moderna, 

elementos históricos que afirmem sua unidade e legitimidade.   

A ideia de uma unidade para a Etiópia moderna, em meados do século XIX e durante 

o XX, baseada na influência do passado imperial, pode ser percebida na ideia que Aregawi 

Berhe coloca como o processo que, a partir da propagação do cristianismo ortodoxo entre os 

povos da região [primeiramente no planalto da Etiópia], promoveu-se, também, o simbolismo 

e a substância da ideologia imperial (BERHE, 2003, p.92-93). Pois, mesmo aqueles como o 

grupo Agaw30 e os Beta Israel31, que preservaram sua língua e cultura própria, estiveram 

próximos e envolvidos nas dinâmicas do império de Axum, e de tal modo, expandem essa 

lógica de uma Etiópia coesa e milenar. Podemos refletir, então, como os aspectos sagrados 

dos textos bíblicos e os símbolos de independência e resistência fornecem elementos de uma 

_______________  
 
28 Tradução própria. Original: “Symbol of Black defiance of White domination.” 
29 Sobre a relação entre a Igreja etíope, o poder central e o ato de eternizar o passado etíope, estamosnos 

referindo aos escritos e documentos históricos que, como o KebraNagast, foram escritos pelos clérigos a 

pedido  – e suporte – dos Negus Neguest etíopes.  
30 O povo Agaw é considerado como o habitante nativo das terras altas do chifre africano, diferentemente dos 

Tigray e Amhara, falam uma língua cuchita do tronco linguístico afro-asiático. Foram conquistados pelos 

imperadores de Axum ao longo do século III, entretanto isso não os impediu de manterem sua cultura e 

tradições próprias. 
31 Beta Israel são os judeus que habitam a Etiópia desde tempos remotos, incluindo o império de Axum. 
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forma de se compreender as referências do passado da região. Assim como as tradições 

herdadas e continuadas do passado imperial, sendo propostas como uma origem mítica e 

legitimadora do poder central cristã na Abissínia, de modo que configura uma leitura que 

prioriza elementos que atestam o desenvolvimento do passado etíope como o do paradigma 

da civilização Geez que para sobreviver e manter sua soberania precisou do poder imperial e 

da igreja e cristianismo ortodoxo. 

2.1.2 A questão da terra e o sistema Gabar, a descontinuidade do poder central e o 

período Zemene Mesafint. 

A relação com a tradição herdada de Axum é um importante fator para a formação das 

elites locais na Etiópia, principalmente quanto a relação entre os Tigray, os Amhara e a base 

do poder das autoridades imperiais (ADEJUMOBI, p.40), dada a relação que se estabelece 

entre esses grupos e o cristianismo ortodoxo, com a posse e acesso a terra na região, 

considerando o sistema Gabar32 e o direito de Rist. A organização da sociedade etíope quanto 

a uma ideia de hierarquia, ou como Messay Kebede escreve, “uma estrutura de classe bem 

definida, o sistema Gabar”, corresponde a posse de terras e sua relação com ela como fator 

determinante. Isso, pois, o direito a posse da terra recai primeiramente ao Imperador, 

notoriamente em regiões anexadas ao território, que transmite o direito, não a detenção da 

terra, mas a produção e cobrança de taxas dos camponeses daquele campo cedido. Esse 

sistema é chamado de Gult – e será, posteriormente, mais aprofundado –. Assim, somente os 

indivíduos que adquirem a terra através do sistema de Rist têm direito a sua posse e de 

transmiti-la à seus descendentes. O funcionamento do direito de Rist corresponde a terra 

herdada e transmitida hereditariamente, através da reivindicação ancestral – por parentesco 

com o “pai original” ou "pai fundador", o primeiro a ocupar aquela terra – e tal direito pode 

ser requerido ou transmitido pela descendência paterna e/ou materna (ADAL, 2002, p.3). Esse 

sistema de posse de terra é característico da região norte da Etiópia – nas regiões da Eritrea, 

Tigay, Gojjam, e em algumas partes do Shoa e Wollo – e é reconhecido, pelo império, como 

_______________  
 
32 Gaber, Gebber, ou Gabbar, são as variações do nome dado ao sistema de cobrança de excedentes ou tributos – 

de suas produções agrícolas ou pastoral – aos camponeses na Etiópia, nesse sentido, o sistema engloba as 

relações do direito de Riste Gult também no que tange ao recolhimento das “taxas”. Teshale Tibebu (1995) 

argumenta que o termo Geber refere-se a ideia de taxa, pagamento, o termo Gabare significa trabalho rural, 

campesinato, enquanto Gabrena agricultura e Gabre o nome dado aos servos e escravos, de modo que a ideia 

do sistema envolve todos esses fatores e termos. 
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um sistema válido somente entre cristãos, sendo, por conta disso, vinculado principalmente 

aos grupos étnicos do Tigray e Amhara. Além da efetiva posse de terra, os envolvidos no 

sistema de Rist têm, também, direito as produções e excedentes dos camponeses que cultivam, 

ou dos pastores que criam animais naquela área de terra, bem como a cobrança de taxas 

(TIBEBU,1995, p.71-74). As variações ao acesso e direito à terra na Etiópia, segundo Teshale 

Tibebu (1995, p.83), operam não somente quanto a sistemática, mas geográfica e 

religiosamente, de modo à configurar a base da distinção entre os segmentos da sociedade. 

Afirmar, entretanto, que os Amhara ou Tigray, assim como os cristãos, são a elite e, 

automaticamente, donos de terra, é um equívoco. Pois, somente é concedido o direito de se 

reivindicar a posse da terra na Etiópia pelo direito de Rist – termo esse que provem da palavra 

herança – sendo cristãos – Muçulmanos, escravos e artesãos não eram permitidos ter direito 

de Rist (TIBEBU, 1995, p.83) – sendo necessário comprovar tal herança através de sua 

ancestralidade. Assim, a partir dessa relação com o passado, a antiguidade de sua linhagem e 

a ocupação do território, precisamente da região norte, onde majoritariamente o direito de Rist 

era vinculado, que os Amhara e Tigray se conectam a esse sistema, sendo os herdeiros da 

cristandade e da continuidade da tradição de Axum. Essa relação entre a região norte, o 

cristianismo e essas duas etnias, no entanto, não significa que todo e qualquer cristão – 

pertencente ou não a essas etnias – tenha ou terá terras e o direito de Rist. Sendo importante 

frisar, com isso, a ideia de que propor uma etnia como um grupo coeso, de modo que possa 

ser cristalizado como uma classe elitista ignora a pluralidade ancestral dos indivíduos 

pertencentes a esses grupos, bem como a relação interétnica33 entre os mais de 70 grupos 

étnicos34 existentes no país.  

A existência da Etiópia como uma região de antiga história e independente, em partes, 

perpetuara a imagem de uma região isolada e livre da corrupção no sentido da interferência 

estrangeira (TIBEBU, 1996, p.414) e, até mesmo, do contato com outras regiões africanas. 

Essa visão sobre a Abissínia relaciona seu relevo montanhoso e regiões de deserto como 

delimitações naturais para tal isolamento. Ao associar a autonomia da Abissínia a uma 

_______________  
 
33 Especialmente entre o grupo étnico Tigray e o Trigrinia, habitantes da região norte, especificamente da 

fronteira natural do Rio Mareb entre a Etiópia e a Eritréia, Alemseged Abbay (2010, p.284) coloca que “All 

the people of the region are intermarried and intermingled.” Do mesmo modo que Yohannis Abate (1993, 

p.100) afirma “No ethnicentity has been untouched by others.” 
34 EthiopianPeople’sRevolutionaryParty, “The TruthAboutthe EPRP”, 2006. p.17.  Disponível em: 

<https://archive.org/stream/TheTruthAboutTheEthiopianPeoplesRevolutionaryParty/EPRP_djvu.txt>  

Acessado em: 01/02/2017. 
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concepção de total afastamento, ignora-se, com isso, a relação de dependência da Igreja 

Ortodoxa etíope com a ortodoxia copta do Egito, que até o século XX, era a responsável pelo 

envio do Abade – líder espiritual – para Igreja na Etiópia. Em troca, a Abissínia mantinha 

constantemente o envio de escravos – muitas vezes indivíduos das regiões anexadas pelo 

império – aos líderes egípcios e de outras regiões do oriente árabe, configurando o tráfico de 

escravos entre árabes e africanos na região do chifre, que perdurou até o século XX (TIBEBU, 

1996, p.415). Tal relação, como coloca Teshale Tibebu, é um fator determinante para se 

questionar o paradigma do isolamento da Etiópia, considerando ainda que “o sangue etíope 

corre nas veias de muitos árabes, indianos, pérsios e turcos.” (1996, p.415) Outro fator que 

questiona essa imagem do isolamento é o constante contato mantido entre os etíopes e os 

demais habitantes do norte da África, além de migrações dos povos árabes, dada a 

perseguição sofrida entre os seguidores do Islã após a morte do profeta Maomé. Essa 

migração pode ser vista, principalmente, a partir do século VII, quando muitos muçulmanos 

habitantes da região costeira do Mar Vermelho buscaram a região do chifre africano como 

refúgio (HALL, 2003, p.40). Inicialmente, teriam sido bem recebidos pelos cristãos da região, 

entretanto, conforme o fluxo de entrada aumentava a tensão também aumentaria. Desse modo, 

o confronto entre os cristãos e muçulmanos enfraqueceu o Império de Axum, que, frente ao 

avanço do domínio árabe sob as regiões litorâneas, perde sua influência comercial juntamente 

com o acesso aos portos de Adulis e Zeila (ADEJUMOBI, 2007, p.13). É nesse momento, 

então, que a população cristã passa a ocupar uma porção mais central do território, adentrando 

para a região do Shoa ou Shwea. E, sobre essa oposição entre cristãos e muçulmanos nesse 

contexto, historiadores como Alberto M. V. Branco (2015) argumentam que, tal deslocamento 

e reorganização no interior do território, proporcionou o isolamento dos etíopes cristãos, 

principalmente entre as regiões montanhosas do corno da África, o que teria possibilitado aos 

habitantes locais continuarem com sua fé cristã, perpetuando sua crença e cultura. Posto que 

“Por um lado, as montanhas proporcionaram proteção contra invasores, permitindo que o país 

desenvolvesse seu sistema político social em relativo isolamento.” (VISENTINI, 2012, 

p.125).  Tais concepções alimentam a ideia de uma contínua soberania – do poder e Estado na 

Abissínia – em termos extra-humanos (TIBEBU, 1996, p. 415), no quais a agência histórica 

dos etíopes – além das intervenções dos demais povos do corno africano – é ignorada em 

nome do relevo. Pois mesmo que “esse determinismo geográfico ignore inúmeros eventos 

históricos que desafiam a explicação dentro dos seus termos de referência” (TIBEBU, 1996, 

p.415), o hiato na continuidade do poder central ocorre simultaneamente ao fim do império de 

Axum. Confrontar-se-ia, então, a ideia de uma continuidade milenar da independência da 
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Etiópia imperial como algo ininterrupto e descolado de influencias e concorrências externas. 

Além de desmistificar a ideia de que os etíopes estiveram sempre a mercê dos invasores 

muçulmanos e outros povos nativos do chifre africano, visto que empreendiam a expansão 

sob o território, e dessa maneira, eram também vistos como vizinhos hostis e expansionistas. 

O longo período em que se sucedeu o fim do Império de Axum trouxe consigo o 

encerramento da continuidade do poder imperial na região, e, somente a partir do século XII, 

uma nova dinastia ascende ao poder central na Abissínia. Encabeçada pelo grupo étnico dos 

Agaw, a disnastia Zagwe representa uma relação entre o poder imperial e lideranças étnica 

inéditas até então, dado que, além representarem o grupo ao quais os Betas Israel, ou os 

judeus etíopes, pertencem, sua relação com o poder e a religião significou um maior vínculo 

com o Antigo Testamento e raízes judaicas da igreja (TURNER, 1993, p.12-13). Essa dinastia 

transferiu o centro do império para a região da Lalibala, próxima ao rio Tana, entre as regiões 

do Tigray e Wello, mantendo-o ainda nas terras altas do norte. No século XIII, contudo, a 

dinastia Salomônica é inaugurada em oposição à Zagwe, pois, Yekuno-Amlak, líder da 

província dos Amhara, da região do Shoa, reivindicou o poder imperial, por ser – considerar-

se – o legítimo herdeiro cristão. Amlak argumentou que sua descendência estava vinculada a 

do Rei Salomão e, assim, aos antigos imperadores de Axum (ADEJUMOBI, 2007, p.14). 

Observamos então que se busca no legado histórico de Axum a legitimidade para clamar e 

configurar o poder central na Etiópia. De tal modo, a escrita do Fetha Nagast – Leis dos Reis 

– ocorre neste momento juntamente com a Kebra Nagast, como uma maneira de atestar essa 

legitimidade histórica e impedir, barrar a concorrência pelo poder entre os chefes das demais 

regiões submetidas ao império. Esses textos têm especial importância política, principalmente 

o Kebra Nagast, pois passa a funcionar como uma espécie de lei consuetudinária – até 1931 – 

e inaugura uma nova organização geral para as províncias e seus líderes, os articulando sob o 

poder imperial. Os imperadores da dinastia salomônica, diferentemente do que se pensa sobre 

dinastia nos impérios ocidentais, não compartilhavam, necessariamente, uma linha sucessória 

familiar, dado que a competição entre os chefes provinciais dificultava a possibilidade de se 

manter o poder entre uma única família. Partindo disso, ao evocar o pertencimento a dinastia 

salomônica e, então, a continuação da tradição axumita, os imperadores consolidavam sua 

legitimidade independente de sua linhagem. Vale ressaltar que no contexto entre os séculos 

XIII-XV, essas obras possuíam sentidos e significados distintos do que na Etiópia moderna, 

da mesma maneira que o vínculo de pertencimento à dinastia salomônica também, tendo em 

vista que em cada período a relação estabelecida pelos imperadores com esse passado e seus 
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símbolos buscava remeter a um interesse e necessidade especifica de cada momento histórico, 

como iremos perceber ao longo desta pesquisa. 

Os séculos entre XII-XVII remontam o período entendido por alguns historiadores 

como o isolamento da Etiópia cristã, no entanto, traçando as relações entre os demais reinos 

locais na região, notamos que a estrutura central do império esteve envolvida em constantes 

conflitos internos – quanto às competições pelo título Negus Neguest – e externos, frente aos 

avanços no desenvolvimento de sultanatos e na tentativa dos abissínios de manter e expandir 

seu território. Na tentativa, então, de nos afastarmos dessa imagem da Etiópia como o reino 

cristão isolado, estudaremos aqui alguns dos eventos históricos desse período que questionam 

essa perspectiva.  Alguns desses eventos estão relacionados à expansão da influência abissínia 

sob o chifre africano, empreendida pelos imperadores acompanhados por líderes locais, 

buscando dominar regiões que dessem acesso para o mar e ampliassem o território do 

império. Tadesse Tamrat (2010) argumenta que, nesse período, a região do vale do Awash, 

composto por regiões do planalto de Shoa e as áreas ao redor do Rio Tana, entre Gojam e 

Gonder – regiões de extrema importância para a Etiópia moderna – incluíam sete outros 

reinos independentes, alguns vinculados às religiões tradicionais e outros governados por 

muçulmanos. Diante desta complexa coexistência de distintos grupos, o papel do imperador 

cristão nesse momento era restrito, e centrava-se em realizar uma espécie de ponte comercial 

entre os produtos advindos dos portos, principalmente do golfo de Aden, que estavam sob 

domínio muçulmano, para o interior de seu império. O autor discorre que, dado os interesses 

econômicos, os imperadores salomônicos mantiveram certa proximidade com os líderes 

muçulmanos, assim como com a população de religião islâmica, habitantes das regiões sob 

seu domínio (TAMRAT, 2010, p. 485-486). A partir do século XVI, entretanto, o imperador 

Amde Tsion, neto de Yekuno-Amlak, empreende campanhas militares sob as comunidades 

tradicionais na região norte do vale do Awash, e as coloca sob seu domínio. Diante disso, os 

principados islâmicos da região têm sua influência e centros de comércio reduzidos, o que 

agrega maior autonomia para o império abissínio frente aos líderes muçulmanos. Essas 

primeiras anexações forneceram um grande contingente humano para as tropas do imperador, 

o que possibilitou a ele se impor às comunidades muçulmanas, principalmente as localizadas 

no Shoa (TAMRAT, 2010, p.488).  

Mesmo com as campanhas empreendidas por Amde Tsion, “o vasto império formado 

por [ele] governado por seus descendentes, sem muitas anexações territoriais, até o século 

XVI, não constituía, porém, um Estado unitário.” (TAMRAT, 2010, p.489) As frequentes 
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revoltas, inclusive entre algumas províncias antigas, como a Tigray, indicam às 

fragmentações regionais. Visto que o “grande número de principados, diferentes nos planos 

religioso, étnico e linguístico, [a sua] coesão dependia principalmente da supremacia do poder 

central” (TAMRAT, 2010, p.489). Percebemos, com isso, a importância do que o historiador 

Taddesse Tamrat coloca como a corte itinerante, ou seja, o acampamento imperial que 

funcionava como uma forma de capital ou centro do poder, porém, não estava fixa em um 

local, e sim, em constante circulação percorrendo as provinciais do país. Assim, o imperador 

viajava com sua guarda imperial e clérigos designados para acompanharem sua trajetória, e 

em cada região que passavam estabeleciam contato com os chefes regionais, e, em partes, 

com a população local. Desse modo, como argumentam Milkias e Metaferia (2005), alguns 

dos líderes regionais buscavam o poder central – se somando às elites dominantes – e não a 

separação regional ou étnica. Todavia, era um contato superficial e passageiro, mas que não 

deixou de influenciar na integração política do país que “nunca se consumou um sistema de 

administração imperial centralizado, e a vida cotidiana da população nas várias chefiarias e 

principados continuou a ser regida pelos costumes locais” (TAMRAT, 2010 p. 491-492). 

Tendo em vista que o cristianismo ortodoxo era visto pelos povos dominados como “uma das 

armas de um poder civil imperialista e tirânico, e nunca conquistou o coração ou as almas dos 

povos conquistados.” (TAMRAT, 2010, p.497). Buscando assegurar seu domínio e influencia 

interna, os imperadores salomônicos fortalecem os laços com a igreja, que passaria a ser, 

depois do império, a maior possuidora de terras (HALL, 2003, p. 41). Esse fato se daria, pois, 

concomitante com a expansão territorial do império, ocorreu também à expansão religiosa do 

cristianismo ortodoxo etíope, tendo em vista que clérigos eram enviados para essas regiões 

recém-anexadas, principalmente no Shoa, e nelas lhes eram concedidas extensas porções de 

terras. Essa relação teria aproximado à igreja do império, visto que expandiu a importância e 

influência da igreja, pois, até o século XIII, a existência de monastérios e igrejas ocorria 

apenas na região do Tigray e nas proximidades do rio Tana, sendo sua atuação e até mesmo 

alcance reduzido. 

 Do mesmo modo que forneceram terras para a Igreja, os imperadores nesse período, 

através do sistema de Gult, concederam o direito à produção dos camponeses das regiões 

anexadas e de cobrança de taxas para os Ras35 e indivíduos próximos a corte imperial, que em 

_______________  
 
35 Ras é um título para nobres etíopes, como príncipes e/ou líderes clânicos, esse título pode ser adquirido e 

transferido de maneira hereditária ou por nomeação direta do imperador. 
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troca, forneciam guarnição para as tropas do império. Esse sistema de concessão e 

apropriação de tributo possibilitou a existência de uma elite desvinculada dos laços de 

ancestralidade cristã, porém, fortemente conectada ao imperador e sua corte, dado que sua 

incumbência ao direito de Gult era fornecida pela nomeação direta do Imperador. O direito de 

Gult diferentemente do Rist não possibilitava a posse da terra, nem a transmissão hereditária. 

Somente em alguns casos onde o direito de Gult era concedido a Igreja Ortodoxa etíope ou 

especificamente aos clérigos, que tal direito era renovado. A concessão de terras pelo 

Imperador, através do Gult, a homens de sua confiança terá um papel de grande importância 

na construção de uma elite combatente, que ao lado do Negus Neguest irão expandir as terras 

sob domínio imperial. 

No século XVI, contudo, o avanço do poder imperial etíope sob o chifre africano 

encontrou um freio, novamente frente as forças islâmicas, que nesse momento configuram o 

Reino, ou Sultanato, de Adal, nas regiões da atual Eritréia, Somália e Djibuti. Em 1543 o 

conflito entre Adal e a Abissínia se encerra e inaugura um novo contexto na região, pois, 

mesmo com a vitória etíope, seu avanço sob outras regiões e a própria estabilidade do poder 

central não sobreviveram às importantes e complexas dinâmicas estabelecidas após esse 

confronto. A ajuda de Portugal durante esse conflito com o líder muçulmano de origem 

somali, Gragn – como era chamado pelos etíopes, termo que significava o canhoto –, e o fim 

desta disputa, promoveram uma transformação interna na região. Primeiro em razão das 

relações estabelecidas em busca de armamento entre a Abissínia e Portugal, pois, trouxeram 

também para a região a presença de clérigos portugueses que intencionavam influenciar a 

conversão dos cristãos ortodoxos etíopes para o catolicismo romano, o que teria acarretado na 

expulsão deles do território etíope. E, em segundo lugar, pelo grande número de fatalidades 

decorrentes das batalhas com os muçulmanos e aquelas advindas dos confrontos gerados pelas 

migrações do povo Oromo – ou Galla termo pejorativo associado a essa etnia –, visto que eles 

traziam consigo religião, língua e tradições próprias (BERHE, 2003 p.93) e disputavam com 

os abissínios, pelo território central do chifre da África. Essas dinâmicas acarretaram no que o 

autor John G. Hall (2003, p.51) coloca como "o senso de continuidade e estabilidade do país, 

foi completamente interrompido”36 tendo em vista que, como fora discutido anteriormente, a 

unidade e a expressão central do poder imperial etíope eram limitados e frágeis, e, após esses 

sucessivos conflitos, tornaram-se ainda mais complicados de serem estabelecidas. Ao longo 

_______________  
 
36 Tradução própria. Original: “The country's sense of continuity and stability had been completely disrupted”. 
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do século XVII, portanto, o poder imperial na Etiópia precisou redesenhar-se, e para cumprir 

tal objetivo, a dinastia salomônica fixou-se na região do Shoa, mantendo influência somente 

nesse local. Essa reorganização interna, dada as novas dinâmicas estabelecidas no território, 

marcou um novo momento na região, inaugurando o período conhecido como Zemene 

Mesafint ou “Era dos príncipes”, que perdurou durante os séculos XVII até metade do século 

XIX. Nesse momento, o poder imperial descentraliza-se e perde sua influência, visto que nas 

demais regiões do território estavam sob o poder dos Ras, líderes clânicos e/ou provinciais.  

A descontinuidade no poder imperial, portanto, pode ser percebida pela mudança na 

autoridade dos imperadores, pois o título de Negus Neguest não mais possibilitava um poder 

de "Rei dos reis", visto que as províncias regionais, em prol de sua existência, tornaram-se 

mais independentes e, inclusive, agressivas entre si (HALL, 2003, p.52). Assim, esse período 

foi marcado pela emergência de pequenos reinos semi-independentes espalhados pela 

extensão do império, que disputavam por supremacia entre si. Logo, podemos perceber que o 

constante contato e conflitos entre os líderes cristãos abissínios e os sultões muçulmanos, as 

migrações, a descentralização do poder – que passa a ser exercido pelos Ras ou membros da 

corte imperial – caracterizou esse momento da história da região, confrontando a ideia do 

isolamento da cristandade abissínia.  

Sobre as dinâmicas estabelecidas no período em que o poder de liderança na região 

estava restrito aos Ras de cada província, autores como Tibebu (1995) e Adejumobi (2007) 

propõem a semelhança com o feudalismo, dado a relação com a divisão tripartite do medievo 

europeu, no qual havia aqueles que lutavam, rezavam e cultivavam. Michael Chege (1979, 

p.361-362) ainda argumenta que: “Não é, de modo algum, necessário que as formas 

organizacionais que estes elementos sociais tomem [o camponês, a religião, cobrança do 

excedente e a posse da terra] sejam similares no tempo e no espaço para qualificar um modo 

de produção como feudal.”37 Propondo que autores como Margery Perham (1969) e Gene 

Ellis (1976) que negam o feudalismo a Etiópia pela falta de hegemonia dos nobres sobre os 

camponeses ou pela ausência da vassalagem, entendem o feudalismo como “um uniforme 

conjunto de organizações sociais medievais” e argumenta ainda que “eles diferiam até mesmo 

na Europa” (CHEGE, 1979, p.361). Nesse sentindo, ao chamar o período do Zemene Mesafint 

como o momento feudal da Etiópia, não incluindo os elementos e sistemas próprios do país 

_______________  
 
37 Tradução própria. Original: “It is by no means necessary that the organisational forms which these social 

elements take be similar through time and space to qualify a mode of production as feudal.”  
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naquele período – como o sistema de Rist e Gult – seria construída “a história da Etiópia é 

retratada pelos livros didáticos [...] como o reinado indescritível de um apodrecido sistema 

feudal cujo atraso e exploração sem limites do camponês condenaram o país a ser uma das 

nações mais pobres do mundo”38 (KEBEDE, 2003, p.169).  

Além de que, em alguns casos, a relação com o passado feudal serviu, para a escrita e 

interpretação da história, como uma forma de entender o contexto desse período, alinhando-o 

ao momento pré-revolucionário – no sentido marxista – da Etiópia. Addis Hiwet em seu 

ensaio From autocracy to bourgeois dictatorship publicado em 1976, analisa as contradições 

e motivações da Revolução de 1974 na Etiópia, como uma reação a integração do país, ao 

longo do século XX, ao sistema mundial capitalista. A ideia da contradição, para Hiwet, surge 

pelo fato de que os modos de produção da região mantiveram-se ainda vinculado a relações 

feudais, gerando problemas socioeconômicos como a dependência econômica o 

subdesenvolvimento e a exploração dos trabalhadores da terra. Nessa perspectiva, a 

simultaneidade entre o feudalismo, a monetarização e exportação comercial são “as 

contradições das instâncias econômicas e ideológicas [que] acabarão por ser enfrentadas no 

campo da luta de classe política, e, portanto, a Revolução"39 (HIWET, 1976, p.3). Addis 

Hiwet continua, argumentando que autores como John Markakis, que propõe: 

“A estrutura social da sociedade tradicional Amhara-Tigre representa a trindade clássica de 

nobres, sacerdotes e camponeses. Esses grupos são distinguidos não só pela divisão do 

trabalho, status social distinto e consciência clara de tal distinção expressa e justificada em 

termos ideológicos, mas também através de diferenças em seu relacionamento com o único 

meio de produção, isto é, a terra... Consequentemente, não é estritamente apropriado falar 

desses grupos sociais, em retrospectiva, como classes, embora impressionassem a maioria dos 

observadores estrangeiros como um arranjo tipicamente feudal. No entanto, a terra - e os 

múltiplos relacionamentos baseados nela - é o fulcro da estrutura social tradicional na 

Etiópia.”40 (MARKAKIS, 1974, p.74 apud HIWET, 1976, p.10)  

Usam “termos tão obscuros e nebulosos como 'tradicional' 'Etiópia tradicional'”41 

(HIWET, 1976, p.11) gerando concepções que desconectam e isolam a Etiópia do mundo. 

_______________  
 
38 Tradução própria. Original: Ethiopian history was pictured by text books [...] as the unspeakable reign of a 

rotten feudal system whose backwardness and limitless exploitation of peasant condemned the country to be 

one of the poorest nations in the world 
39 Tradução própria. Original: “the contradictions of the economic and ideological instances [that] will 

eventually have to be fought out in the field of the political class struglle, hence the [Revolution]” 
40 Tradução própria. Original: “The social structure of traditional Amhara-Tigre society represents the classic 

trinity of noble, priest, and peasant. These groups are distinguished not only through the division of labour, 

distinct social status, and clear awareness of such distinction expressed and justified in ideological terms, but 

also through differences in their relationship to the only means of production, that is, land... Consequently it is 

not stricly appropriate to speak of these social groups, in retrospective, as classes, although they impressed 

most foreign observers as a typically feudal arrangement. Nevertheless, land – and the manifold relationships 

based on it – is the fulcrum of the traditional social structure in Ethiopia.” 
41 Tradução própria. Original: “such obscure and hazy terms like ‘traditional’ ‘traditional Ethiopia’” 
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Contudo, propomos a reflexão sobre essa interpretação da tradição e de uma tradicional 

Etiópia como sendo recursos obscuros, repensando-os quanto elemento obscurecido. Visto 

que, termos nativos tais qual o rist e o gult, quanto termo que representam amplo significado 

prático, são menosprezados em detrimento da interpretação através do termo feudalismo. Vale 

frisar que o uso dos termos locais como meras palavras desprovidas de sentido real, não 

necessariamente correspondem a uma análise, mas buscam ir além de modelos gerais e/ou 

pré-determinados, como no termo feudal. De modo que modelos de análise calcados em ideais 

históricos ocidentais, como o feudalismo, compactam a experiência africana em uma 

continuidade e determinação a priori, ou seja, o contexto da região é estudado através de 

teorias e processos já estabelecidos, que traçaram por si só o caminho daquela população. E 

assim como argumenta Mbembe (2001, p.176) “evita o florescimento da singularidade 

africana”, pois busca escrever a história das populações periféricas à centralidade ocidental, 

de maneira total, conforme elementos de análise previamente definidos, sem aterem-se as 

particularidades e seus sistemas próprios. No caso etíope, desvincula os desdobramentos 

históricos envolvidos na descentralização do poder imperial com as relações e confrontos 

vivenciados pelos etíopes em contato com os demais povos habitantes do chifre africano. 

Além de propor que o início da Etiópia moderna põe fim ao feudalismo como argumenta John 

G. Hall (2003, p.114) “Durante seu reinado ele [Haile Selassie] vigiou o surgimento de seu 

país de uma sociedade feudal [...] para um estado moderno”42. No entanto, ao longo de todo o 

período imperial posterior ao Zemene Mesafint, isto é, ao longo de meados do século XIX e 

início o XX, o direito à terra era condicionado pelos mesmos sistemas daquele período, 

através do Gult e do Rist. Entendemos, assim, que a ocorrência desses reinos locais foi 

promovida, principalmente, pela intensa expansão imperial etíope ocorrida até o século XVI-

XVII e os conflitos que sucederam essas campanhas, que levaram ao fim do poder central, 

frente a ideia de uma correspondência com a organização e divisão do medievo ocidental.   

O período marcado pela descentralização do poder nos possibilita refletir acerca de 

como a unidade em torno de uma centralidade do poder na Etiópia era um esforço de seus 

líderes e dos clérigos, tanto em se sobrepor aos poderes locais, como em, de fato, construir a 

unidade no território, seja através da negociação entre os poderosos, pelo uso da força ou pela 

influência do cristianismo. Isto se torna mais evidente ao percebemos a intenção de se 

construir um moderno e unificado Estado da Etiópia no século XIX, empreendido por 

_______________  
 
42 Tradução própria. Originial: “During his reign he [HaileSelassie] had watched over his country’s emergence 

from a feudal society [...] to a modern state.” 
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Menelik II, que se manifestara através da luta armada contra os reinos que não aceitavam sua 

autoridade e povos nativos, além de expandir as regiões do território sob seu poder imperial e 

sagrado, visto que reivindicou sua pertença a dinastia salomônica. 

2.2 A FORMAÇÃO DA ETIÓPIA MODERNA: O ESTADO-NAÇÃO IMPERIAL 

SOBERANO, AS GUERRAS ÍTALO-ETÍOPES E AS MANIFESTAÇÕES 

POPULARES.  

2.2.1 A Etiópia moderna e a formação do Estado-nação etíope. 

A ideia de uma Etiópia independente e governada a partir de um poder central liderado 

por indivíduos que compõem uma mesma dinastia, pode se sobrepor as recorrentes disputas 

internas entre os Ras das diversas provinciais que formaram o Império. Entender, desse modo, 

a ocorrência dessas disputas internas, nos permite compreender as necessidades dos Negus 

Neguest em manter o poderio da força e de homens de confiança a sua disposição, bem como 

do uso de tais recursos para impor e manter seu domínio. Essas dinâmicas tornaram-se tão 

recorrentes ao longo da história da região como o próprio império. Notoriamente, a partir do 

século XX, as transformações ocorridas em virtude do desenvolvimento de uma Etiópia 

territorialmente definida, unida e moderna, como um Estado-nação, podem ser estudadas 

através da relação com o legado colonial na região, tendo afetado o chifre africano em geral.  

Isso, pois a presença das potências coloniais europeias no corno da África foi uma realidade 

que marcou todo o século XIX, e, nos anos iniciais do século XX, as regiões dos atuais países 

do chifre africano, como o Sudão, que estava sob domínio britânico, na Eritréia as forças 

italianas e francesas no atual Djibuti, além da Somália que fora dividida e colonizada por 

forças britânicas e italianas. Na tentativa de entender como o colonialismo afetou as 

dinâmicas do poder na Etiópia, Teodoro II entre os anos de 1855 a 1868 empreendeu na 

região central do chifre da África a tentativa de alinhar sob sua liderança as principais 

províncias locais, no entanto, ao enfrentar a presença das potências coloniais, principalmente 

dos britânicos, que inicialmente fizeram negociações e acordos com Teodoro e por fim 

negam-se a cumprir sua parte no fornecimento de armamento e auxiliar Teodoro II a 

desenvolver tecnologia bélica na Etiópia. O imperador tira sua própria vida em 1869, pois 

teria se negado a morrer em conflito pelas mãos dos ingleses, que dominavam um tipo de 

armamento altamente superior (METAFERIA, 2009, p. 35). Concomitantemente, Yohannes 

IV, que, previamente, concorria com Teodoro II, assume o poder e toma como objetivo para 
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dominar o poder na região, fazer frente à presença colonial, e assim, confrontaria os italianos 

na região da Massawa43 e as forças sudanesas mahdistas44 em Metemma45, falecendo neste 

conflito em 1889. 

Como o cientista político etíope Wuhibegezer Ferede (2014) argumentou em seu 

artigo “The burden of the colonial state system in the horn of Africa” o modelo de Estado 

colonial pode ser compreendido como o Estado territorial, no qual a organização social e 

identitária de toda a sociedade passam a ser definidas tendo a soberania do território estatal 

como fator de referência.  E, ainda conforme Ferede, a reprodução desse modelo pelas elites 

locais da região, com a intenção de promover uma identidade comum capaz de unir as pessoas 

em torno da nação, acabou por intensificar a diferença e afastá-las. Isto ocorreu, pois "O 

nacionalismo territorial explodiu da identidade de estado instalada artificialmente. Isso 

marcou uma grande destruição dos modos pré-coloniais das organizações sociais da sociedade 

africana, através da qual os marcadores de identidade não territoriais, como a família, o 

parentesco, a religião, a tribo e os laços de clãs”46 o que acarretou também "na cartografia 

colonial, as comunidades étnicas foram arbitrariamente divididas ou agrupadas com outros 

grupos diferentes em novos estados"47 (FAREDE, 2014, p.157). Frente a isso, o cientista 

político estabelece como o epicentro dos conflitos e problemas da região do chifre da África o 

projeto de construção do Estado-nação, posto que as fronteiras tornam-se fatores decisivos 

quanto agentes definidores do Estado, e nesse sentido, intensamente disputadas entre-estados 

e intra-estado (FAREDE, 2014, 159-160).   

A construção da Etiópia moderna, desse modo, tal qual a um Estado-nação em moldes 

territoriais, significou internamente diversas construções e inovações para a sociedade e 

política da região, como também, combates e conquistas. Partindo dessas reflexões, iremos 

analisar algumas percepções das produções acadêmicas quanto a essa questão, buscando 

entender de que maneira estudiosos sobre o tema compreendem esse período marcado pela 

formação do Estado e da nação etíope moderna. A elaboração de uma identidade que 

_______________  
 
43 Massawa é uma cidade na Eritréia, localizada na região portuária do mar vermelho.  
44 Mahdistas é nome dado aos seguidores de al-Mahdi do Sudão, líder de um movimento de guerrilha que tentou 

impor leis islâmicas no país. Informações obtidas em: METAFERIA, Getachew. Ethiopia and the United 

States: history, diplomacyandanalysis. Algora Publishing, 2009, p.35-36. 
45 Metemma é o nome dado a região em Gonder que faz fronteira entre a Etiópia e o Sudão. 
46 Tradução própria. Original: “Territorial nationalism has burst out of the artificially installed state identity. This 

marked a great depature from the pre-colonial modes of social organizations of the African society where by 

non-territorial markers of identity such as Family, kinship, religion, tribe and clanties”. 
47 Tradução própria. Original: “In the colonial cartography, ethnic communities were either arbitrarily split or 

lumped together with other dissimilar groups in new states.” 
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acompanhasse os novos limites territoriais da Etiópia moderna foi pensada em termos de 

fornecer e possibilitar legitimação e soberania para o poder estatal. E no caso etíope, 

representou a perpetuação de uma ideia de continuidade, uma herança, em relação ao legado 

imperial dos tempos de Axum, cristã e milenar, o que teria ocorrido através da romantização 

da memória imperial, que, como propõe Ashis Nandy (2007, p.2) busca excluir as minorias e 

a diversidade de tradições, principalmente nativas, do passado, em detrimento de uma nova 

imagem e formato nacional. Ambicionando, dessa maneira, a homogeneização do passado, da 

cultura e religião para a construção de uma identidade nacional comum, que possibilitasse, 

com isso, a representação de uma unidade para a nação.  

Liderando o projeto da formação da Etiópia moderna, o Imperador Menelik II, 

reivindicou o pertencimento a dinastia salomônica propondo sua legitimidade quanto 

imperador cristão, e empreendeu o uso da violência contra aqueles que não reconheciam sua 

autoridade, definindo sua soberania. Reinando entre 1889 até 1913, o então Negus Neguest 

inicia a expansão imperial sob o sul e oeste do corno da África, e traça, por conseguinte, os 

limites do atual Estado etíope, além de submeter em definitivo os grupos de etnia oromo – e 

aqueles presentes em regiões anexadas – ao poder imperial. Essa dominação e anexação 

empreendida por Menelik II foi acompanhada pela concessão de direito de Gult das terras do 

sul, principalmente da região de Sidamo, onde os Naftanya48 estabeleceram-se a partir do 

confisco da terra dos povos nativos que habitavam essas regiões. O consentimento das terras 

recém postuladas como posse do Estado etíope à esses homens próximos do imperador, 

formaria uma nova guarda militar imperial, além de construir uma nova elite – grupo de 

pessoas com privilégios e acesso ao poder central/estatal/da força – na região. Desse modo, o 

direito de Gult teria configurado uma maneira de Menelik II manter suas conquistas cedendo 

títulos e terras aos combatentes que possibilitaram a expansão, mantendo-os vinculados à 

corte e a obrigação militar individual, além daquela relacionada à de fornecer tropas – 

compostas pelos camponeses e nativos das regiões anexadas –, fator de primordial 

importância para o imperador construir um forte e centralizado exército sob sua autoridade. 

Como reflexo dessa dinâmica, os povos nativos foram submetidos à um intenso regime de 

servidão, e as tropas do exército imperial angariaram maior importância e reconhecimento na 

política imperial, bem como benefícios e títulos na corte. Nesse sentido, Menelik II cria um 

exército nacional por identificar a necessidade de se combater não só os estrangeiros na figura 

_______________  
 
48 Naftanyaé o termo usado para os povoadores armados. 
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do europeu colonizador, como também os povos vizinhos e anexados, bem como as forças 

competitivas internas – como os chieftains49 locais. As ações de Menelik II com o objetivo de 

formar um Estado etíope moderno, e uma nação unida e homogênea promoveram então, nas 

produções acadêmicas, uma série de debates quanto ao caráter desse Estado-nação, de modo 

que, buscando refletir quanto a esse processo de modernização, exploraremos algumas 

concepções sobre tal temática. Sobre essa expansão territorial sob as terras do sul e a 

campanha realizada por Menelik II e os naftanya contra os Oromos, o estudioso Bichaka 

Fayissa (1992) qualifica tal dinâmica como uma “relação colonial”. Nessa relação, o império 

etíope usurparia as terras dos nativos e os submeteria ao sistema gaber50, propondo então que: 

“[seu] estudo adota a premissa de que a relação fundamental entre os Oromos e os Abissínios 

é estritamente colonial porque se baseia na economia”51. Isto, pois, para Fayissa (1992), as 

relações desenvolvidas quanto à terra, produção e cobrança de taxas aos agricultores da etnia 

oromia nas regiões rurais do sul, estabelecem uma relação de exploração desse povo pela elite 

imperial amhara tida como colonizadora. Contrapondo essa visão que considera o império 

etíope colonialista, o historiador Paulos Milkias (2005, p.275) argumenta que:  

O colonialismo é um fenômeno total de dominação. Como tal, sua característica distintiva é o 

uso das exclusões sociais, políticas, econômicas e espaciais dos colonizados, como base para a 

organização do poder político, das instituições sociais e econômicas e do espaço, simbolizado 

pela prática predominantemente colonial – segregação racial. Essa é a experiência dos Oromos 

e dos Amharas? "52 

Para Milkias (2005), o compartilhamento geográfico do mesmo espaço é um fator 

determinante para a diferença entre o colonialismo europeu e a expansão do império etíope, 

apontando para as inter-relações estabelecidas entre as etnias oromia e amhara, frisando a 

impossibilidade de se estabelecer limites geográficos, culturais e ancestrais entre esses dois 

grupos étnicos. Posto que, ambas as etnias – e qualquer outra – não devem ser interpretadas 

quanto uma unidade cristalizada, ou pura, muito menos podem ser aprisionadas a uma 

determinada região ou a uma hierarquia social. Afinal, mesmo que seja possível estabelecer 

_______________  
 
49 Chieftains é o termo usado para designar os líderes das províncias, não é um título oficial ou imperial, 

entretanto, esses indivíduos teriam certa equivalência prática com o título de Ras. 
50 Vale ressaltar que o termo Gaber aqui equivale ao Gabar referenciado no ponto 1.1.4 deste capítulo, isto 

ocorre, pois, não há uma transliteração padrão. 
51 Tradução própria. Original: “The study adopts the premise that the fundamental relationship between the 

Oromo and the Abyssinians is strictly a colonial one because it is based on economics.” 
52 Tradução própria. Original: “Colonialismis a total phenomenon of domination. As such, its distinguishing 

feature is the use of social, political, economic and spatial exclusions of the colonized as the basis for the 

organization of political power, social and economic institutions, and space, symbolized by the quintessentially 

colonial practice — racial segregation. Is this the experience of the Oromos and the Amharas?” 
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uma relação entre os amhara e a elite imperial, esse fato não significa que, 

predominantemente, todo amhara faça parte da elite. Contudo, não nega os privilégios 

existentes em relação aos outros grupos étnicos presentes na Etiópia, considerando a questão 

do idioma oficial do império – o amarico – sendo a língua materna dos amharas. Para 

Solomon Gashaw (1993, p.142) “As classes dominantes etíopes não podem ser identificadas 

com um grupo étnico particular. Elas são um grupo multiétnico cujos únicos fatores comuns 

são que eles são Cristãos, falantes do amárico e reivindicam linhagem para a linha 

Salomônica”.53   

Analisando a questão do Estado na Etiópia, Alem Habtu (2003, p.8) argumenta que, 

sendo uma fonte de variadas concepções e definições, pode ser apresentado, em linhas gerais, 

através de dois extremos, sendo um deles: 

“Em um extremo, os nacionalistas pan-etíopes afirmam que o Estado tem cerca de 

3.000 anos de idade. De acordo com essa perspectiva [...] o nacionalismo etíope é 

uma realidade historicamente verificável, não um mito. Ele respondeu com sucesso 

aos desafios étnicos e regionais. A assimilação das culturas periféricas na cultura 

central Amhara ou Amhara/Tigray tornou possível a criação da nação etíope. Nesta 

perspectiva, a Etiópia é o pote de fusão por excelência. Sua imagem é uma da 

Etiópia como um estado-nação”54 

Tal interpretação propõe a continuidade entre o Reino de Axum55 e a Etiópia moderna 

do Império de Menelik II, em meados do século XIX, e, portanto, é representada como a 

história milenar da Etiópia. Segundo essa visão, a unidade foi uma realidade e tornou-se 

possível graças a tradição imperial que representou uma ideia de nacionalismo etíope 

empreendido pelo poder central. E, segundo essa perspectiva, o poder imperial foi capaz de 

englobar e vencer todos os obstáculos separatistas ao longo dos séculos. Essa noção ignoraria, 

com isso, os usos atribuídos a tradição axumita como o mito da origem sagrada, abordado 

_______________  
 
53 Tradução própria. Original: “The Ethiopian ruling classes cannot be identified with a particular ethnic group. 

They are a multi-etnic group whose only commom factors are that they are Christians, Amharic speakers, and 

claim lineage to the Salomonic line.” 
54 Tradução própria. Original: “At one extreme, pan-Ethiopian nationalists contend that the state is some 3,000 

years old. According to this perspective [...] Ethiopian nationalismis a historically verifiable reality, not a myth. 

It hás successfully countered ethnic and regional challenges. The assimilation of periphery cultures into Amhara 

or Amhara/Tigray core culture made the creation of the Ethiopian nation possible. From this perspective, 

Ethiopia is the melting pot par excellence. Its image is one of Ethiopia as a nation-state” 
55 O reino de Axum, foi um importante reino da antiguidade, que perdurou entre os séculos III e VII, e se 

desenvolveu na região norte do chifre africano, englobando terras da atual Eritreia e as regiões Tigray, Gonder e 

Welo da atual Etiópia, como também parte do Iémen. E teve como religião oficial, o cristianismo, desde os 

séculos III-IV. 
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anteriormente, dos imperadores abissínios, que através da formação da Dinastia Salomônica, 

legitimam essa continuidade, e, assim, o poder dos líderes imperiais. Bem como, desconsidera 

as resistências daqueles que se opuseram ao expansionismo etíope, considerando a imposição 

do domínio imperial abissínio sob os territórios e as populações anexadas da região do chifre 

da África. Em contra partida, Habtu (2003, p.9) apresenta uma segunda perspectiva radical, 

que pode ser identificada pela seguinte representação:  

“No outro extremo, grupos etnonacionalistas como a Frente de Libertação de Oromo 

(OLF) afirmam que a Abissínia – central e do norte da Etiópia, cerne histórico da 

política etíope – colonizou cerca de metade dos territórios e povos para formar um 

colonial Estado-imperial no último trimestre do século XIX. Do ponto de vista 

etnacionalista, a Etiópia é um império colonial que precisa sofrer descolonização, 

onde as colônias "etnonacionais" tornam-se estados independentes. Sua imagem é 

uma da Etiópia como um estado-colonial.”56 (HABTU, 2003, p.9) 

 Para o sociólogo etíope Alem Habtu, essas visões extremas quanto o Estado na 

Etiópia, recorrem a uma análise a-histórica do poder central. Pois, não levam em conta o 

longo processo histórico de centralização do poder, iniciado em 1855 pelo imperador Teodoro 

II. Tendo em vista que durante o período a partir do século XVII, conhecido como Zemene 

Mesafint, ou A Era dos Príncipes, o poder na região era exercido por nobres, líderes clânicos, 

chefes de províncias, e grandes donos de terras, sendo, portanto, descentralizado, e a figura do 

Imperador respeitada exclusivamente pelo seu caráter sagrado. 

Diante de tais colocações, a análise da expansão imperial etíope deve ser empreendida 

historicamente, considerando que, conforme diferentes perspectivas, o sentido e significado 

atribuído a expansão imperial pode ser variado. Tendo em vista que, segundo Fayissa, a 

perspectiva de populações da etnia oromia é de que “O governo é fortemente influenciado 

pelos grupos de interesse, e incapaz de manter uma justiça distributiva equitativa na prestação 

de serviços vitais, como saúde, educação e outras infraestruturas.”57 (FAYISSA, 1992, p.17). 

Os territórios e os povos recém-conquistados diante disso, foram submetidos à administração 

_______________  
 
56 Tradução própria. Original: “At the other extreme, ethno nationalist groups such as the Oromo Liberation 

Front (OLF) claim that Abyssinia – central and northern Ethiopia, the historic core of Ethiopian polity – 

colonized roughly half the territories and peoples to form a colonial empire-state in the last quarter of the 19th 

century.From the ethnonationalist vantage point, Ethiopia is a colonial empire that needs to undergo 

decolonization where "ethnonational" colonies become independent states.Its image is one of Ethiopia as a 

colonial-state.” 
57 Tradução própria. Original: “The government is heavly influenced by the interest groups and incapable of 

maintaning equitable distributive justice in the provide of vital services such as health, education and others 

infrastruture.” 
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central-imperial etíope, tal qual sua relação com a produção agrícola e o direito e acesso à 

terra, pois “também houve diferenciação legal entre os povos colonizados e os do Norte, 

como se refletiu, entre outras coisas, nos sistemas de propriedades de Gabar e Rist.”58 

(FAYISSA, 1992, p.18). Sendo assim, se por um lado não possa ser possível enquadrar as 

ações do Império Etíope sob a imagem de um Estado colonial, algumas de suas ações, como a 

exclusão de pessoas com base em características naturalizadas é, segundo Messay Kebede 

(2003), expressão de uma mentalidade colonizadora. Sobre o tema, Kebede propõe que a 

divisão étnica etíope, projetada pela visão da Etiópia como sendo uma colônia Amhara, teria 

sido uma ideia originada pelos italianos. Segundo o autor, os europeus, que, visando o 

enfraquecimento da resistência etíope durante os cinco anos de ocupação, dividiram a Etiópia 

em grupos étnicos, a fim de estimular a revolta das populações não-Amhara, como os Oromos 

e os muçulmanos.  

Os movimentos separatistas ou etnonacionalistas, para Kebede, portanto, alimentam a 

visão da Etiópia como um Estado colonial, e ao mesmo tempo, reproduz em seu discurso o 

ímpeto colonial da etnização, ou seja, aceita a herança colonial da classificação dos povos 

africanos a partir de diferenças étnicas cristalizadas através da burocracia e seus estatutos. De 

modo que salientar a herança colonial das políticas de segregação étnica e da homogeneização 

nacional, expõem a influência que as divisões territoriais operadas pela presença colonial 

italiana – considerando suas colônias na Eritreia e Somália – teve na lógica das 

nacionalidades no chifre da África. Entretanto, negar a possibilidade de um Estado africano 

ser expansionista e imperialista, pode propor uma ideia de que o africano aja como uma 

entidade ou unidade, e o interpreta como um tipo de ser humano pertencente à uma realidade 

e humanidade diferente e especifica. E, por conseguinte, incapaz de realizar feitos que outros 

seres humanos já fizeram, tal como empreender a expansão imperial através de práticas 

violentas e o estabelecimento de relações coloniais. Isto pode significar, então, interpretar os 

agentes históricos das diversas regiões do continente África, como sendo seres incapazes de 

realizar os mesmos feitos que outros humanos.   

Em 2016, sendo a Etiópia uma república democrática federal, o maratonista etíope 

Feyisa Lelis, ao cruzar a linha de chegada aos Jogos Olímpicos realizados no Rio de Janeiro, 

estendeu seus braços cruzando-os com os punhos fechados, em protesto ao "O governo da 

_______________  
 
58 Tradução própria. Original: “There was also legal differentiation between the colonized peoples and those in 

the North, as reflected among other things, in the gabar and rist land holdings systems.” 
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Etiópia [que] está matando as pessoas Oromo e tomando suas terras e recursos. Por isso as 

pessoas estão protestando e eu apoio o protesto porque sou Oromo"59 disse o atleta em 

entrevista coletiva após a corrida. Esse cenário nos possibilita refletir, então, sobre a 

complexa relação entre a Etiópia e a ideia de uma unidade nacional – questão que permeia sua 

política e sociedade até a atualidade –, assim como de sua possível relação colonialista 

levando em conta a experiência das diversas e distintas etnias submetidas ao domínio do 

império abissínio. Além da própria distinção política associada às identidades étnicas como 

uma ferramenta – de lógica colonial – de institucionalizar a diferença, mesmo que em prol da 

unidade nacional, no sentido de conter a questão das nacionalidades marginalizando aquelas 

que comprometessem a Etiópia. Assim, Michael Chege (1979, p.359) associa que “a longa 

história da civilização central amhara-tigre”60 tem como parte de sua explicação “a 

subjugação das nacionalidades na periferia do planalto central da Etiópia”61 nos possibilitando 

refletir sobre como a relação com o acesso e direito a terra, bem como a autodeterminação 

nacional, tornam-se pontos fundamentais de contestação durante as manifestações que entre 

os anos 1950 a 1970 põe fim ao império na Etiópia.  

 Distintas visões sobre o passado da Etiópia, podem narrar a história dessa região tanto 

de um extremo, como um Estado-colonial que assimilou e submeteu as etnias da região ao 

núcleo cristão e suas ortodoxias, ou como sendo um Estado-nação de continua existência 

milenar e autônoma, governado por uma elite cristã que englobara as diferenças. Nesse 

sentido, as ideias de unidade e território nacional são associadas a uma análise que 

universaliza a história da Etiópia no sentido de contar o passado etíope, em termos não 

etíopes, ou seja, através de processos históricos etapistas e lineares. Isto é, de maneira a não se 

problematizar a ideia de um “Estado de 3 mil anos” e até mesmo, do próprio Estado, ou de 

reproduzir a tradição milenar axumita como uma continuidade atestável, e não um uso do 

passado e de suas referências históricas propondo uma legitimidade sagrada ao poder central. 

Além de identificar no feudalismo a ruína – e o atraso – da região, bem como de relacionar a 

expansão territorial etíope empreendida pelo Império no século XIX e XX, como uma ação 

motivada pela presença do colonizador europeu, e ver nos movimentos separatistas a 

etnização da sociedade.  

_______________  
 
59 Informações obtidas em: <http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/08/1805676-talvez-

seja-morto-se-voltar-para-etiopia-diz-atleta-que-protestou-em-maratona.shtml> Acesso em: 03/08/2017. 
60 Tradução própria. Original: “The long history of the core Amhara-Tigre civilisation” 
61 Tradução própria. Original “The subjugation of nationalities in the periphery of Ethiopia’s central highlands.” 

 

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/08/1805676-talvez-seja-morto-se-voltar-para-etiopia-diz-atleta-que-protestou-em-maratona.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/08/1805676-talvez-seja-morto-se-voltar-para-etiopia-diz-atleta-que-protestou-em-maratona.shtml
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2.2.2 As guerras coloniais e o contexto pré-revolucionário. 

A região do chifre da África entre meados do século XIX e início do XX, esteve 

inserida nas disputas coloniais, e a Etiópia não fugiu dessa lógica. Em 1893, após algumas 

tentativas frustradas de acordos e tratados entre o imperador etíope e os italianos – que nesse 

momento, tinham colonizado a Eritréia –, eclode a primeira guerra ítalo-etíope, com o avanço 

das tropas italianas na região Tigray, fronteira com a Eritréia. Após a batalha final conhecida 

como batalha de Adwa, a Etiópia triunfa, sendo então, considerada uma das primeiras 

vitórias, que conduziria a expulsão, feita por tropas africanas sob as tropas coloniais 

europeias, acarretando em uma importante imagem de resistência e independência para a 

Etiópia. Esse momento, portanto, marca uma nova imagem da Etiópia, agora moderna, 

soberana e civilizada, pois, como propõe Teshale Tibebu (1996): 

“A vitória de Adwa fez da Etiopa respeitável entre os poderes ocidentais, e fez o 

Imperador Menelik II um poder a ser reconhecido também. Etiópia tornou-se reconhecida 

como um Estado soberano no sistema intraestados. Esse foi o efeito mais importante da vitória 

de Adwa. Graças a vitória de Adwa, a imagem popular da Etiópia pré-Adwa, como uma terra 

da barbaridade, perdida numa vastidão de montanhas e um todo selvagem, incluindo um 

“cristianismo supersticioso” conduzido (Bent, 1893, p. 51), mudou dramaticamente. Adwa fez 

da Etiópia “civilizada” instantaneamente.” 62 

Ainda sobre a vitória de Adwa o autor Teshale Tibebu argumenta que “[Os] Etíopes 

eram pintados de branco, porque os protagonistas do racismo não poderiam aceitar a derrota 

[vinda] das mãos dos Pretos Africanos”63. A relação estabelecida entre o sucesso etíope – 

africano – sob uma potência colonial europeia – italiana – ampliou as relações diplomáticas 

do país pela atenção atraída com a vitória. No entanto, esse maior contato com o ocidente 

provocou a ambição da elite imperial em modernizar-se e se desenvolver econômica e 

politicamente nos moldes do progresso ocidental. 

Acometido por inúmeros derrames desde 1906, Menelik II falece em 1913, entretanto, 

o anuncio público de sua morte aconteceu somente em 1916, quando a questão sobre sua 

_______________  
 
62 Tradução própria. Original: “The Adwa victory made Ethiopia respectable among Western powers and made 

Emperor Menelik II a Power to be reckoned with. Ethiopia became recognized as a sovereign state in the 

interstate system. This was the most important outcome of the Adwa victory. Thanks to the Adwa victory, the 

popular image of pre-Adwa Ethiopia as a land of barbarism lost in a mountain fastness, everything savage, 

including a "superstitious-ridden Christianity" (Bent, 1893, p. 51), changed dramatically. Adwa made Ethiopia 

become "civilized" instantly.” TIBEBU, Teshale. Ethiopia: The" anomaly" and" paradox" ofAfrica. Journalof 

Black Studies, v. 26, n. 4, 1996, p.418.  
63 Tradução própria. Original: “Ethiopians were painted White because the protagonists of racism could not 

accept defeat in the hands of Black African.” 
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sucessão é definida, e sua filha Zauditu é coroada. Tendo Menelik em sua linhagem 

sucessória apenas filhas para o assumirem o poder imperial, dado a questão de gênero, 

buscou-se o homem herdeiro mais próximo para assumir o Império, nesse caso, foi nomeado 

seu neto mais velho Lij64 Iyasu, apresentado como sucessor em 1913. Entretanto considerando 

a minoridade do jovem Iyasu, seus ideais e medidas políticas eram contrárias as dos membros 

da elite imperial de seu avô, e sua inclinação para o Islã e proximidade com os muçulmanos, 

impediram a coroação oficial dele como imperador da Etiópia.  De modo que em 1916, 

Zauditu, filha de Menelik assume o trono como a Imperatriz da Etiópia, tendo como príncipe 

regente seu primo, o Ras Tafari Makonenn, que após o falecimento da imperatriz em 1930, 

assume o poder sob o nome de Haile Selassie I.  

A razão pela qual a morte de Menelik não é prontamente anunciada, segundo 

Getachew Metaferia (2009, p.45) está vinculada ao temor de que isso denotasse a 

instabilidade no poder central da Etiópia, enfraquecendo com isso a soberania imperial. Algo 

que corrobora esse temor seria o uso, pelos Italianos, da imagem de Lij Iyasu como o 

verdadeiro imperador sucessório – e não Zauditu – buscando alimentar, desse modo, 

movimentos separatistas entre os etíopes.   

Prosseguindo com as transformações de intenção modernizante e unificadora na 

Etiópia, Haile Selassie I, de maneira mais acentuada que seu antecessor, como argumenta 

Michael Chege (1979, p.362) promove a construção de uma identidade nacional etíope coesa 

conforme a cultura e língua amhara, o amarico, tornando-a língua oficial, inclusive de ensino 

na Etiópia. Chege continua sua argumentação, propondo que essas medidas tinham como 

intuito oprimir a questão das nacionalidades, através do despotismo monárquico, e que tal 

questão “estava destinada a crescer depois da revolução.” (1979, p.362). A proposta de 

modernidade e unidade é explorada, como discorre Messay Kebede (2003, p.3), a partir do 

discurso ocidental sobre a ideia de modernidade em oposição à tradição, ou seja, 

“modernização é percebida como a passagem da selvageria para a civilização” de acordo com 

essa perspectiva, podemos identificar a retórica da modernização como uma nova etapa da 

missão civilizatória do colonialismo. Considerando elementos da trajetória etíope, um 

binarismo entre modernidade e tradição pode ser traçado pelo desvinculo da educação como 

incumbência da Igreja, isto é, a ideia da secularização do ensino operada por Selassie, 

demonstra uma tentativa de se modernizar o ensino, desvinculando-o de práticas tradicionais, 

_______________  
 
64 Lij é o título imperial etíope para crianças – menores de idade – pertencentes à linhagem imperial.  
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religiosas. À exemplo das inovações operadas pelo Imperador, em 1931, foi proclamada a 

primeira constituição para o país. Na qual define claramente que o território da Etiópia está 

inteiramente sujeito ao governo de sua majestade, o imperador (VAN DER BEKEN, 2007, 

p.22). Logo, absorvendo internamente a autoridade total do território nacional sob seu 

domínio, Selassie buscaria, de tal forma, consolidar também a soberania política para a 

Etiópia aos olhos dos estrangeiros. “Todavia, as reformas políticas não representavam uma 

profunda transformação no tradicional sistema do Império, ainda dominado pelos nobres e 

pela Igreja copta.” (MARQUES, 2008. p.40) E muitas das políticas – e novidades – 

empreendidas pelo imperador teriam sido vistas com desconfiança pela elite imperial.  

Estabelecendo a participação da Etiópia na Sociedade das Nações desde 1923, Haile 

Selassie desenvolveu uma continua política internacional de alianças com os países europeus, 

objetivando demostrar e preservar a soberania de seu império. A relação com a Itália era, 

também, estrategicamente operada pelo Negus Neguest etíope, que se mantinha avesso as 

investidas econômicas italianas, desconfiado de seus interesses imperialistas sob a Etiópia. 

Essa aspiração colonialista italiana tornou-se evidente em 1935, quando sob o pretexto do 

incidente de WalWal65, tropas italianas avançam e invadem o território etíope, motivados pela 

ambição de Benito Mussolini em construir a África Oriental Italiana, somada ao revanchismo 

em relação a derrota de 1896 em Adwa. A eclosão do conflito em 1935 foi antecedida por 

uma série de desacordos quanto às fronteiras da Etiópia e os países sob a colonização italiana, 

na região norte com a Eritréia e no sudeste com a Somália. Diante disso, as tropas italianas 

adentram o território etíope, sem declarar guerra, através de duas frentes – pelo norte e 

sudeste – e simultaneamente à ofensiva terrestre, aviões bombardeavam a região de Adwa, 

que alguns dias após a invasão, já estavam ocupadas pelas forças italianas. Diferentemente do 

primeiro conflito ítalo-etíope, desequilíbrio entre o armamento das tropas italianas e etíopes 

era contundente, e para Berhe (2007), tal diferença pode ser percebida pelo uso de armas 

químicas inclusive em civis. Em abril de 1936 na batalha de Maychew, as forças etíopes, 

_______________  
 
65 O incidente de Wal-Wal refere-se ao conflito entre as tropas etíopes e italianas em dezembro de 1934 na 

província do Ogaden na região dos poços de WalWal, parte do domínio etíope que fazia fronteira com a 

Somália britânica. Esse conflito ocorreu pois, ainda em novembro daquele ano, tropas inglesas e etíopes, ao 

empreenderem a delimitação da fronteira entre a Etiópia e a Somália britânica, encontraram tropas italianas, 

composta por soldados somalis, que se recursaram sair da região. Os britânicos retiraram-se do conflito para 

evitar um incidente internacional, somente as tropas etíopes e italianas mantiveram o enfrentamento, essa 

tensão provocou a eclosão do conflito armado conhecido como incidente de Walwal, o qual não se sabe qual 

das tropas disparou o primeiro tiro, no entanto, por conta da disparidade bélica, os etíopes deixaram o local 

antes de seus inimigos.  
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chefiadas pelo imperador, acabam se retirando do campo de batalha após um sangrento 

confronto e retornam para a capital, Addis Abeba, onde Haile Selassie organiza uma 

assembléia com seus ministros buscando acertar duas importantes frentes de combate. Sendo 

a primeira diplomática, a ser realizada por ele no exterior enquanto se refugiava na Inglaterra, 

e a segunda, referente à resistência combativa à conquista italiana através de seu regente 

Wolde-Tsadi Goshu (BERHE, 2007, p.92). Assim, dominando a capital Adis Abeba em maio 

de 1936, os italianos declaram a Etiópia como parte de seu império, iniciando o período de 

ocupação colonial.  

 

   Mapa 3 – O chifre da África e a Arábia do sudoeste, 1930 

 

Fonte: TURNER, W. John. Historical setting. In: OFCANSKY, P. Thomas, BERRY, LaVerle. 

(Ed) Ethiopia: A Country Study. Federal Research Division, Library of Congress, 4. ed. 1993, p.38. 

Mesmo com a tentativa de Haile Selassie em manter a oposição aos italianos 

organizada sob a liderança de seu regente, o pesquisador Aregawi Berhe propõe que a batalha 

em Maychew marcou o fim do confronto convencional militar entre as tropas nacionais e as 

inimigas, frente ao início do movimento de resistência popular patriota. Esse movimento era 

conhecido pelo nome de “Patriots”, formado por grupos regionais de resistência combativa, 

organizados em prol da luta pela liberdade e autonomia do território da Etiópia.  
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O decorrer da invasão promoveu, portanto, uma reorganização geral66 da sociedade 

etíope em torno da resistência contra as tropas invasoras, colonizadoras, na tentativa de 

preservar com isso, sua liberdade. A luta com finalidade política trouxe consigo novas 

demandas, noções políticas e identitárias entre a população da Etiópia, que agora lutava pelo 

seu direito à liberdade, conforme afirma Aregawi Berhe: 

“A resistência dos Patriots’ criou seu próprio momento político, com reivindicações 

e implicações para o período pós-guerra na Etiópia com ou sem o Imperador. [...] Os 

ideais de rebelião justa, de justiça social e direito para as pessoas, que emergiram da 

resistência, foram desenvolvimentos com os quais a Etiópia, e especificamente o 

novo governo, teria que lidar.”67 (2007, p. 108,110) 

A retomada do poder central por Haile Selassie nos anos 1941 foi acompanhada pela 

resistência popular em diversas províncias etíopes, principalmente dadas à presença de tropas 

britânicas· na região, que buscavam auxiliar o imperador. O historiador Alemseged Abbay 

(2010, p.270) analisa que mesmo que não formalmente colonizada, a Etiópia esteve exposta 

ao vislumbre da modernidade frente à presença das potências coloniais no chifre africano, 

além do próprio envolvimento político de Haile Selassie com a diplomacia internacional. De 

modo que, como já havíamos discutido anteriormente, o processo iniciado com a 

modernização etíope no início do século XX, intensificou-se, evidentemente, após os anos 

1950. Visto que, nesse momento a centralização política visava decisivamente a construção de 

um Estado-nação moderno, pois acreditava-se que definindo o Estado e a nação, definir-se-ia, 

também, irrefutavelmente a independência e soberania do território da Etiópia frente as suas 

fronteiras68 e os estrangeiros. A centralização e modernização empreendidas resultaram na 

eliminação da diversidade cultural no país, em nome de um nacionalismo estatal, capaz de 

fomentar a unidade, mesmo que pudesse ser artificial. Pois, havia entre a elite imperial etíope, 

o temor de que as organizações populares de resistência como os Patriots e Black Lion 

_______________  
 
66 Para compreender melhor a participação e envolvimento geral da sociedade etíope nas guerras contra os 

invasores italianos e em conflitos da Etiópia moderna em suas fronteiras ler BERHE (2007) e MILKIAS, 

METAFERIA (2005). 
67 Tradução própria. Original: “The Patriots’ resistance had created its own political momentum, with claims ad 

implications for the post-war period in Ethiopia, with or without the Emperor. [...] Ideals of just rebellion, 

social justice and people’s rights that emerged from the resistance were a develomment wich Ethiopia, and 

specifically the new government, had to deal with.” 
68 Vale ressaltar que nesse contexto, tal qual a Eritreia, a Somália também estava libertando-se do controle 

britânico e da situação colonial italiana, definindo desse modo, suas fronteiros e território nacional.  
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Orgnization69, pudessem transformar-se em obstáculos a unidade nacional, formando entre 

eles, grupos dissidentes.  

Frente a isso, outro descompasso originado a partir das políticas unificadoras de Haile 

Selassie, ocorreu com a federação70 da Eritréia ao governo da Etiópia em 1952, pois, a 

autonomia política dos eritreus foi gradualmente sufocada pelo poder imperial etíope, até 

quando em 1959, submete em definitivo a Eritréia ao total controle do poder central da 

Etiópia. Isso significaria para a Eritréia, a repressão de toda a sua identidade nacional – como 

língua oficial, bandeira, organizações políticas e etc – em detrimento da etíope. Logo, as 

forças centrífugas – centro para a periferia – da Etiópia, impossibilitaram que as relações 

políticas com a Eritréia ocorressem de maneira a preservar a autonomia de ambos os países, e 

nutriram assim, o nacionalismo separatista eritreu. Os eritreus foram, do mesmo modo que 

toda a população etíope, submetidos à amharanization71 tendo que adotar o idioma amarico, 

língua oficial da Etiópia. Este processo representou uma tentativa de se promover a unidade 

nacional através da unidade linguística, entretanto, como argumenta Alemeseged Abbay, 

expõe como o nacionalismo-estatal etíope provocou o descontentamento entre alguns dos 

demais grupos étnicos da região. Principalmente em relação aos eritreus, sendo então “o 

epicentro de todos os contra nacionalismos no chifre da África, o estado-nacionalismo 

etíope.”72 (ABBAY, 2010, p.287).  

Refletindo quanto às manifestações internas ao nacionalismo-estatal etíope, como 

outro exemplo dessa oposição popular as medidas de Selassie em prol da maior centralização 

do poder, podemos considerar a Revolta de Wayyane, que, em 1943 na região Tigray, 

manifestou a oposição dos camponeses e alguns membros da elite provincial, contrários as 

medidas modernizantes e unificadoras da administração central etíope, pois tais medidas 

passariam a limitar e reduzir a influência e autonomia das províncias. Tal revolta foi contida 

_______________  
 
69 Black Lion Organization, segundo Aregawi Berhe (2007, p.101) foi um grupo formado em Adis Abeba, 

composto por jovens estudantes e intelectuais de várias escolas e faculdades etíopes, e graduados em 

universidades do exterior, que organizaram esse grupo de resistência urbana e rural., composto inclusive de 

uma constituição interna, contendo os princípios de sua guerrilha 
70 Após ser desocupada pela OETA, o governou eritreu foi federado ao governo da Etiópia, através de um acordo 

internacional. 
71 A homogeneização cultural empreendida pela Etiópia imperial, especialmente após 1950, como propõe 

AlemsegedAbbay (2010) buscou assimilar à elite imperial dominante etíope vinculada a etnia Amhara do 

Shoa– da qual HaileSelassie fazia parte – que ocupou os cargos públicos do Estado na Etiópia e possuía terras, 

diluindo entre as elites regionais próximas do imperador a base do poder. A promoção, portanto, do Amarico 

como língua nacional, acadêmica e oficial do império etíope, marginalizou as outras línguas usadas no país, 

bem como na Eritreia. 
72 Tradução própria. Original: “the epicenter of all conter nationalisms in the Horn of Africa, Ethiopia’s state 

nationalism.” 
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pelas forças imperiais amparadas por tropas e armas britânicas, que bombardearam a região. 

Podemos compreender, em vista disso, que a busca pela integração das regiões anexadas no 

grupo nacional dominante, através, por exemplo, da padronização da linguagem, acarretou, 

muitas vezes, em um efeito indesejado. Pois, ao provocar reações violentas, essa assimilação 

estimulou contra nacionalismos, isto é, movimentos de libertação nacional. 

Sobre o descompasso entre a ideia de modernização e as práticas políticas imperiais na 

Etiópia após 1941, a obra “Protest in Ethopia” de Gildas Nicolas de 1972, explora o processo 

de transformação da complexa crise do império cristão etíope em uma nação moderna, parte 

da África independente73 (1972, p.39). O autor analisa, nesse cenário, as tensões entre a “nova 

geração” e a “antiga elite”, salientando para as contradições da modernização e reformas 

operadas por Haile Selassie, tendo em vista a persistente estrutura rural exploradora, e a 

importância para o imperador em manter a unidade considerando os separatismos e a situação 

instável nas zonas periféricas do Império. Segundo Nicolas, uma maneira de se interpretar 

essa contradição está na análise do processo de centralização e unificação das taxas imperiais 

cobradas sobre a terra, considerando que as proclamações e decretos de imposto sobre a terra 

de 1944, 1956 e 1964 provocaram levantes entre o campesinato etíope nas províncias do Sul, 

mais intensos que aqueles do momento da anexação dessas regiões ao império. Isto teria 

ocorrido, pois, a inadequada nascente burocracia etíope, ao fazer a cobrança dessas taxas, não 

conseguiu eliminar aquelas feitas pelos antigos donos das terras e dos direitos de cobranças 

sobre elas. A reforma fiscal trouxe consigo o temor entre a elite rural de que o império 

poderia reorganizar e reclassificar todo o sistema de posse de terra no território nacional, o 

que gerou, dessa forma, tanto a revolta dos agricultores e pastores, quanto dos grandes 

possuidores de terra. O autor Gildas Nicolas, propõe, então, que as revoltas e protestos na 

Etiópia passam a ter motivações para além do regionalismo e passam a identificar nas 

políticas - como a própria burocracia – e reformas do Estado imperial, uma ameaça e 

interferência ao seu estilo de vida tradicional (1972, p.52).  

 

_______________  
 
73 Tal referência a “África independente” está vinculada ao contexto dos anos 1950,60 e 70 no que tange aos 

movimentos de independência e descolonização. 
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2.2.3 O Estado e a nação na Etiópia moderna. 

As medidas propostas por Haile Selassie ambicionando a modernização do país eram 

coerentes com a ordem do progresso capitalista e o desenvolvimento de um estado-nação 

moderno na Etiópia. Como Ashis Nandy (2007) propõe isso significava reestruturar a cultura 

local, abandonar suas porções retrógradas e cultivar traços compatíveis com as necessidades 

de um Estado-nação modernos, o que inclui um nacionalismo secularizado capaz de propor 

legitimidade, unidade e estabilidade para o Estado. A modernização da Etiópia acompanhou, 

então, a secularização do ensino, pois, Selassie rompera o monopólio da Igreja ortodoxa sob a 

educação, e, também, passara a taxar as terras da Igreja que nesse momento possuía entre 20-

25% das terras agricultáveis do país. Entretanto, o Império torna-se cada vez mais refém da 

força, ou seja, do exército, (RAPHAELI, 1967, p.424) visto que a autoridade do imperador e a 

soberania do Estado estavam fortemente vinculadas ao suporte bélico dos militares. 

Podemos compreender que a Etiópia moderna, como um Estado imperial territorial 

liderado por Menelik II e Haile Selassie, significou a promoção de uma nacionalidade comum 

aos habitantes das regiões sob o domínio imperial, operada pela assimilação cultural, através 

da língua e da religião oficial do império, como base, fundamentos, para consolidar – interna 

e externamente – a unidade do Estado etíope. No entanto, a assimilação operada apresentou 

resultados opostos aos que seriam esperados, tendo provocado ainda mais levantes regionais e 

separatistas nas fronteiras. A interpretação historiográfica aqui analisada sobre o período que 

prefigura a Revolução de 1974 associa à essa modernização da sociedade e política etíope – 

em moldes ocidentais – e a formação do Estado nação, o nacionalismo estatal. E considera 

como elementos contraditórios do governo, a situação da maioria da população – os 

camponeses – em um sistema de acesso e posse de terra tradicional, que os confinava a uma 

vida de servidão. Bem como, a proposta de assimilar e integrar a nação, que propondo a 

unidade usava da força para mantê-la, e tinha como objetivo prático, conter as margens e 

conservá-las vinculadas ao território nacional sob o domínio do poder central. 

Exploramos, desse modo, os desdobramentos que sucederam as guerras ítalo-etíopes, 

como os interesses e possibilidades econômicas após esses conflitos. “Itália é um caso que 

não encaixa. Começou a aventura do capitalismo ocidental, e então, deixou para outros 
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perseguirem”74 (TIBEBU, 1996, p.425). Podemos entender que as possibilidades do poder 

central etíope foram ampliadas, e, notoriamente, após o retorno de Haile Selassie ao pleno 

exercício do poder imperial etíope na década de 1950, o papel do imperador, passou a ser 

também de administrador e agenciador de todo o capital – e potencial de desenvolvimento – 

da Etiópia. Assim, a noção de que somente o imperador poderia originar e propor mudanças – 

e a modernização – sendo o “único com o poder necessário para trazer a mudança” vincula a 

ideia do poder central como único meio capaz de gerar transformação social e política na 

Etiópia, ou seja, para todos aqueles que vivem na região. De modo que o recebimento de 

investimentos internacionais, principalmente nos anos 1960 frente à dura escassez de alimento 

e a fome, “o dinheiro arrecado a nível internacional para colaborar com o socorro aos 

famintos, também ficou nas mãos do imperador” (COMITINI, p.248) e o “capital estrangeiro 

– a fração dominante do capital – era inquestionavelmente leal ao Imperador”75 (CHEGE, 

1979, p.363).  

 Por conseguinte, considerando a questão das nacionalidades – os movimentos locais e 

separatistas – como um desdobramento do nacionalismo estatal etíope, bem como as 

ambições entre os militares e estudantes, que surgem como um processo inerente e 

consequente da modernização da Etiópia, – no sentido da abertura para o capitalismo 

internacional e da escolarização ocidental – levada à cabo pelos imperadores ao longo do 

século XX. A revolução de 1974 se apresenta como uma contundente representação das 

contradições da Etiópia moderna no processo de construção de seu Estado-nação. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________  
 
74 Tradução própria. Original: “Italy is a case that does not fit. It started the adventure of western capitalism, then 

left it for others to pursue.” 
75 Tradução própria. Original: “Foreign capital – the dominant fraction of capital – was unquestioningly loayl to 

the Emperor.” 
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3 CAPITULO II – OS ANOS 1970: TRANSFORMAÇÕES E CONTINUIDADES NA 

ETIÓPIA 

3.1 ANTECEDES: MANIFESTAÇÕES DOS ANOS 1930 E OS ENVOLVIDOS; 

ESTUDANTES, CAMPONESES E MILITANTES.  

O poder central etíope após o fim da segunda guerra mundial, foi marcado por 

reformas administrativas propostas por Haile Selassie, que visavam modernizar a estrutura do 

Estado, notoriamente durante os anos 1950, percebemos a formação da câmara de deputados, 

o parlamento, e em 1955 a proclamação de uma nova constituição para o país, como exemplos 

de tais propostas. Para o pesquisador John W. Turner (1993, p.44) a motivação para tais 

reformas era a preocupação com a opinião internacional, e argumenta que:  

“Tal opinião era particularmente importante num momento onde alguns Estados africanos 

vizinhos estavam rapidamente entrando sob a tutela colonial europeia, e a Etiópia estava 

expondo internacionalmente sua reivindicação pela incorporação da Eritreia, onde um 

parlamento eleito e outras formas de administração moderna existiam desde 1952.”76   

Entretanto, essas inovações estavam longe de significar uma real mudança no poder 

central, tendo em vista que, a legitimidade sagrada e o título de negus neguest e de 

comandante chefe do exército mantiveram-se como preceitos para a legitimidade e soberania 

de Selassie. Sobre esse contexto, o relatório político escrito em 2006 pelo partido Ethiopian 

People’s Revolutionary Party – EPRP aponta o seguinte: 

“Apesar do aspecto exterior de um Estado moderno (constituição e mais), era um regime feudal 

que reduzia os camponeses em servos, forçados pela lei e obrigados a entregar dois terços de 

sua produção para os senhores de terra. Divergências eram brutalmente punidas, partidos 

políticos não eram permitidos, a liberdade de expressão e da imprensa era desconhecida. A 

maioria da população também sofria opressão e discriminação baseada em sua etnia ou 

religião.” 77 (2006, p.3).  

  

Ao estabelecer o judiciário nacional, o imperador definiu todos os juízes, e a 

elaboração da constituição nacional de 1955 não teve participação alguma do parlamento, ou 

_______________  
 
76  Tradução própria. Original: “Such opinion was particularly important at a time when some neighboring 

African states were rapidly advancing under European colonial tutelage and Ethiopia was pressing its claims 

internationally for the incorporation of Eritrea, where an elected parliament and more modern administration 

had existed since 1952.” 
77  Tradução própria. Original: “Despite the trappings of a modernstate (constitution and all), it was a feudal 

regime that reduced the peasants into serfs forced by Law and custom to hand over two thirds of their produce 

to the landlords. Dissent was punished brutally, no political parties were allowed, freedom of speech and of the 

press were unknown. The majority of the people also suffered oprression and discrimination on the basis of 

their ethnic origin or relegion.” 
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dos juristas etíopes, Haile Selassie, deste modo, mantinha-se como líder incontestável e 

supremo do poder central. Outro ponto que nos permite perceber como as reformas 

administrativas de Selassie buscavam antes ampliar seu domínio, do que a modernização 

nacional está no estabelecimento de 14 unidades ou divisões administrativas – as províncias 

ou teklay ghizats – fixando em cada uma, núcleos administrativos para os governantes locais – 

nobres locais apontados pelo Imperador – além de subdividir essas províncias em awrajas – 

ou subprovíncias – e em distritos ou weredas e subdistritos ou mikitil weredas. Isto posto, 

mesmo que a estrutura administrativa e as novas instituições políticas atribuíssem uma forma 

de um aparato estatal moderno, alguns aspectos nos permitem questionar essa visão. Pois, 

mesmo com a nascente burocracia alimentada pelos etíopes instruídos no estrangeiro – ou na 

Etiópia por professores estrangeiros –  o domínio de postos hierarquicamente superiores ainda 

eram ocupados por nobres, donos de terras e de membros da família imperial. E a própria 

autocracias do Imperador são paradoxais a imagem de um Estado moderno almejado por 

Selassie. Como o estudo do professor Gildas Nicolas (1972, p.44) propõe: 

“A necessidade de reorganizar o país com base numa administração moderna centralizada 

capaz de criar uma economia dinâmica. Isso significaria, em particular, reformas fiscais e 

agrárias, bem como a industrialização, que requereria investimento estrangeiro, e, por 

conseguinte, toda uma complexa rede de alianças e envolvimentos internacionais.”78 

E como exploramos no capítulo anterior, algumas dessas reformas, a exemplo os 

tributos cobrados sobre a terra, acabaram por irromper revoltas, como o levante dos 

camponeses nas províncias de Gojjam e Bale em 1968. Outras rebeliões tal quais na Eritreia 

em 1962 e na região do Ogaden em 1964 que mesmo motivadas por outras reformas, estavam 

vinculadas à continua modernização e reorganização política e territorial da Etiópia. 

Entretanto para Nicolas, essas rebeliões e revoltas não estavam vinculadas a elaboração de um 

projeto para o poder central etíope, ou disputavam esse poder central, para o autor “seus 

modos de vida tradicionais serão interrompidos pela interferência governamental, [eles] 

simplesmente querem ser deixados sozinhos.”79 (1972, p.52-53). De modo que essas margens 

produzidas pelo Estado, ambicionavam manter sua autonomia organizativa por entenderem 

que não precisavam de um poder central tributária, contudo, ao longo dos anos 

_______________  
 
78 Tradução própria. Original: “The necessity of reorganizing the country on the basis of a centralized modern 

administration able to foster a dynamic economy. This would mean in particular fiscal and land reforms as 

well as industrialization, wich would require foreign aid and therefore a whole complex of aliances and 

international involvements.” 
79 Tradução própria. Original: “their traditional way of life is going to be disrupted by governmental interference 

[they] simply want to be left alone 
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revolucionários, a necessidade de querer ocupar o poder central surge, cada vez mais intensa, 

como a única possibilidade de assegurar autonomia.  

Nesse sentindo, o autor propõe que a partir da tentativa de golpe de 1960, irrompida 

por um grupo de militares radicais na capital, Adis Abeba, inicia-se um novo momento para 

os levantes na Etiópia, tendo em vista que, a partir de então, as manifestações passam a 

almejar o domínio do poder central como o objetivo. Traçando um perfil dos militares 

envolvidos nesse evento, Gildas Nicolas argumenta que eram “homens inteligentes, jovens e 

com ambições liberais, impacientes com o atraso de seu país e com a ineficiência e corrupção 

da autocracia burocrática.”80 (1972, p.54). Notamos então, a influência da modernidade e das 

“ambições liberais” na formação profissional, educacional e do treinamento aos quais os 

militares etíopes estavam sujeitos. Visto que, do mesmo modo que os estudantes 

universitários, essa instrução ocorria no estrangeiro ou era feita por instrutores estrangeiros – 

especialmente norte americanos e alemães –. Assim, a influência manifesta pelo ideal de 

modernização, apresenta a visão de atraso associada ao tradicional, de modo que o golpe de 

1960, para o escritor, marca a clivagem que “relevou o abismo entre o velho e o novo, e o 

Imperador encontrou-se preso no lado do velho.”81 (NICOLAS, 1972, p.54) 

Deste modo teríamos outro aspecto das inovações implementas por Haile Selassie 

temos a tensão entre o novo e o velho, tradicional e secular, enfim, as dicotomias do projeto 

da modernidade, tornaram-se claras na figura daqueles jovens trabalhadores do Estado em 

relação aos membros nobres e sêniores que ocupavam os postos mais importantes e de maior 

influência política. Pois, frustravam as expectativas e ambições de reformas, bem como 

mobilidade política e social, da juventude urbana etíope formalmente educada: “funcionários 

mais jovens e melhor educados eram tidos como pouco mais que auxiliares dos governadores 

gerais, e seus conselhos eram, com frequência, desdenhosamente deixados de lado pelos seus 

superiores.”82 (TURNER, 1993, p.44). Assim, retomando o trabalho de Gildas Nicolas (1972, 

p.44): 

“No seu esforço para construir uma nação moderna, sem contrariar os valores tradicionais do 

mundo Etíope, o Imperador precisaria considerar mais e mais a impaciência da juventude que, 

_______________  
 
80 Tradução própria. Original: “Smart young men with liberal ambitions, impatient with the backwardness of 

their country and the inefficiency and corruption of bureaucratic autocracy” 
81 Tradução própria. Original: “Revealed the chasm between the old and the new, and the Emperor found himself 

trapped on the side of the old.” 
82 Tradução própria. Original: “Younger and better educated officials were little more than aides to the governors 

general, and their advice more often than not was contemptuously set aside by their superiors.” 
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ele próprio, provera de uma educação moderna – alguns diriam até alienadora –, com o 

objetivo de encontrar entre eles, seus cooperadores indispensáveis na transformação do país.”83 

Mesmo que embebidos por semelhante vislumbre da modernidade, os jovens militares 

e estudantes etíopes diferiam seus ideais e forma de protesto, dado que, como expõe Nicolas, 

os estudantes eram os únicos agentes desvinculados das relações e tensões tradicionais, ou 

favorecidos pelas tradições e direitos nativos na Etiópia.  Diferentemente dos militares, os 

estudantes não gozavam de benefícios – próprios ou familiares – advindos dos direitos sobre a 

terra – como o Gult fornecido aos militares – e também, de privilégios quanto a sua função na 

sociedade. Dado que os militares na figura do exército nacional, eram detentores de prestígio 

e força, sendo o braço armado do Estado, e ainda, como define Gildas Nicolas (1972, p.55) “a 

mais moderna e mais poderosa instituição na Etiópia hoje”84. A influência dos militares – e a 

existência de dissidentes – pode ser percebida, já nos anos 1970, através do Comitê 

Coordenador das Forças Armadas – CCFA85 que tinha entre seus membros o coronel Aled 

Zewdw Tessema que pressionará o Imperador buscando influenciar a nomeação do primeiro 

ministro etíope naquele momento.  

 A construção de escolas, hospitais, estradas, a canalização de água potável, entre 

outras feituras, acarretaram na vinda de inúmeros especialistas estrangeiros a Etiópia. Além 

disso, como já mencionamos, jovens etíopes foram enviados para estudar na Europa e nos 

Estados Unidos, revelando o ímpeto na escolarização e educação superior empreendido por 

Haile Seilassie. Essas ações quanto ao ensino na Etiópia, buscavam duas principais metas:  

“Para criar uma unidade nacional através da Amaharização e construir uma consciência 

nacional que substituísse a forte consciência regional, étnica e as lealdades religiosas, e para 

prover ao Estado uma elite qualificada e moderna, necessária para a sua burocracia (e 

eventualmente para seus desenvolvimentos técnicos).”86 (NICOLAS, 1972, p.55) 

 A influência desses esforços para modernizar a sociedade através da educação, 

contudo, não foi acompanhada por um desenvolvimento simultâneo das oportunidades e 

possibilidades econômicas para os profissionais recém-formados, “a educação não abriu as 

_______________  
 
83 Tradução própria. Original: “In his endeavour to build a modern nation without upsetting the traditional values 

of the Ethiopian world, the Emperor would have to reckon more and more with the impatience of the youth he 

was himself providing with modern – one could even say alien – education in order to find among them his 

indispensable cooperators in transforming the country.” 
84 Tradução própria. Original: “the most modern and the most powerful institution in Ethiopia today.”  
85 Esse comitê formado internamente nas forças armadas, aglutinou os indivíduos e divisões inteiras do exército 

etíope que organizaram levantes contrários ao imperador, e preconizou o comitê estabelecido após a 

Revolução de 1974, conhecido como DERG.  
86 Tradução própria. Original: “To foster national unity through Amharization and the inculcation of a national 

awareness superseding strong regional, ethnic and religious loyalties, and to provide the State with the 

qualified modern elite needed for its bureaucracy (and eventually for its technical development).” 



 
 

 

57 

portas para a promoção econômica e social, para o desapontamento dos estudantes; por outro 

lado, isso alienara a juventude de sua tradição, tornando-os pessoas desenraizadas em sua 

própria sociedade.”87 (NICOLAS, 1972, p.56). Diante disso, podemos perceber que as 

modernas políticas educacionais implementadas na Etiópia nesse contexto, foram 

interpretadas por Gildas Nicolas como incoerentes e inadaptadas as necessidades locais, 

afastadas das realidades concretas das diversas regiões que compunham o território etíope 

nesse momento. Visto que, foram interpretadas como servindo ao ideal universal de 

modernidade, desenvolvimento e progresso. Podemos entender então, a alienação e o 

desenraizamento segundo o autor (1972, p.57) como: 

“Os “estudantes” foram educados num modelo moderno, o que significa que eles tentaram se 

esforçar para absorver elementos da cultura ocidental, que, na maior parte do tempo, eram 

incapazes de serem relacionados com sua própria experiência tradicional. Eles rejeitaram esse 

antecedente: a Igreja, a severa ratificação de status, a obrigação familiar. Por outro lado, a 

sociedade tradicional em volta deles permanecia não convencida sobre a superioridade que eles 

alegavam, especialmente desde que a educação não lhes proveu de afluências econômicas que 

poderiam lhes comprar respeito. Rejeitados pelo mundo tradicional, que ele mesmo desprezou, 

incapaz de se inserir no mundo moderno, que lhes o considera inapto, deixado de lado junto ao 

seu sonho de reforma do sistema, que ele considerava velho e obsoleto, o “estudante” etíope é 

o protótipo do descontentamento maduro para a radicalização.”88 

 Simultaneamente a mobilização dos estudantes etíopes no país, a partir da USUAA – 

University Students Union of Addis Ababa, houve também, a organização daqueles que 

realizavam intercâmbio nos Estados Unidos, através da Ethiopian Students Union in North 

America - ESUNA89 e na Europa com a Ethiopian Students Union in Europe - ESUE ao longo 

dos anos 1960.  Essas organizações promoviam congressos anuais entre os anos 1964 e 1970, 

buscando com esses eventos discutir caminhos possíveis para trazer mudanças revolucionárias 

na Etiópia, entendendo a educação política como uma ferramenta para o engajamento dos 

militantes, e a ideologia marxista-leninista como uma forma de se tratar as questões das 

nacionalidades – especialmente a eritreia – na Etiópia. Por meio de seu relato, escrito em 

_______________  
 
87 Tradrução Própria. Original: “education has not opened up the way to economic and social promotion, to the 

students’ bitter disapointment; on the other hand, it has alienated the youth from their tradition and turned 

them into rootless people in their own society.” 
88 Tradução própria. Original: “The “students” have been educated in a modern way, that is, they have tried hard 

to absorb elements of western culture wich most of the time they have been unable to relate to their traditional 

background. They reject that background: the Church, the strict ratification of status, the family bondage. On 

the other hand, the traditional society around them remains unconvinced about the superiority they claim, 

especially since education does not provide them with the economic affluence wich could buy them respect. 

Rejected by the traditional world He has come to despise, unable to insert himself in the modern world wich 

considers him unfit, left to his dream of changing a system wich He considers venal and obsolete, the ethiopian 

“student” is the prototype of the malcontent ripe for radicalization.” 
89 A organização dos estudantes etíopes na América do Norte (ESUNA) era conhecida também como Ethiopian 

Students Association in North America – ESANA. 
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201590, o sociólogo etíope Alem Habtu, buscando elaborar através de sua memória e 

experiência uma maneira de se entender o movimento estudantil etíope, tendo sido membro 

do concelho executivo da ESUNA entre 1965-1970, propõe uma periodização para o 

Movimento Estudantil Etíope, o englobando no exterior e na Etiópia: 

1960-1964: Ambições reformistas 

1965-1969: Ambições anti-feudais e anti-imperialistas 

1970-1974: O movimento estudantil etíope passa a organizar-se através dos grupos 

clandestinos All-Ethiopia Socialist Movement - MEISON e Ethiopian People’s Revolutionary 

Party - EPRP.  

 

 Quanto aos anos 1970, e a formação dos grupos políticos clandestinos91 – EPRP em 

1972 e o MEISON em 1968 –, Habtu argumenta, ainda que esses partidos “sequestraram” e 

“polarizaram” o movimento estudantil, por ambicionarem a hegemonia entre si, para assim, 

dominar o poder central etíope. No entanto, mesmo que a construção desses grupos tenha 

ocorrido no exterior, ela ocorreu em conjunto com o debate entre os estudantes da capital 

etíope, e a radicalização do movimento, decorre da pressão92 dos estudantes de Adis Abeba, 

notoriamente a partir de 1969 (TOLA, 1989, p.103-104). Desse modo, buscavam criar um 

partido de vanguarda – ambos de acordo com a ideologia marxista-leninista e solidários a 

libertação da Eritréia – para guiar a revolução no país. Nesse sentido, podemos relacionar o 

protagonismo desejado pelos estudantes na construção do futuro – socialista – da Etiópia com 

a alienação e desenraizamento propostos pelo autor Gildas Nicolas, anteriormente debatido 

nesta pesquisa. Pois, através da análise de Messay Kebede (2003) sobre os impactos da 

educação ocidental na radicalização do movimento estudantil etíope, podemos compreender 

que a associação entre conhecimento e poder, permitiu aos estudantes que estiveram 

submetidos ao ensino de conteúdo e matrizes ocidentais, compreenderem-se como o único 

grupo suficientemente esclarecido para governar e modernizar o país. A aculturação quanto 

aos elementos nativos e a cultura e filosofia local, em detrimento de uma cultura ocidental 

universal, imposta a eles através da escolarização, fez com que esses estudantes "Tendo 

interiorizado o discurso ocidental, [eles] assumiram a tarefa de resgatar sua sociedade da 

barbárie e da ignorância"93 (KEBEDE, 2003, p.3). Para o autor a educação ocidental acarretou 

na colonização mental dos intelectuais etíopes. Diante disso “seguindo o paradigma colonial, 

_______________  
 
90 HABTU, Alem. The Ethiopian Student Movement – ESM: My Experience in ESUNA, 1964-1971. Nova 

Iorque, fevereiro de 2015. Disponível em: <http://aigaforum.com/articles/Habtu-Alem-ESM-Presentation-Feb-

2015.pdf> Acessado em: 11/05/2017. 
91 Clandestinos, pois, não era permitida a organização de partidos e grupos políticos na Etiópia imperial. 
92 Citando Babile Tola (1989, p.103) “By 1968 the radical students in Addis Abeba were growing impatient with 

their comrades abroad who, in their views, were satisfied with ‘producing pamphlets’” 
93 Tradução própria. Original: “having internalized the Western discourse,[they] take on the task of rescuing their 

society from barbarism and ignorance.” 
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de representante das forças sociais, o Estado passa a ser um tutor”94 (KEBEDE, 2003, p.3) 

com a missão de civilizar a população local e modernizar o país, nesse caso, através da 

liderança estudantil.  

Internamente na Etiópia, o movimento estudantil tornou-se mais politicamente ativo 

após a tentativa de golpe em 1960, mesmo não participando, eles tornam-se entusiastas e 

apoiavam a retirada do Imperador, passando, então, a organizarem-se através de um objetivo 

político mais definido. Em 1962 em uma tentativa de redirecionar as atividades dos estudantes 

e desmobilizar o movimento, Haile Selassie anuncia que por meio do Serviço Nacional 

(GILDAS,1972, p.57) cada estudante deveria contribuir como professor, por pelo menos um 

ano, nas escolas secundárias das províncias etíopes. Essa medida, contudo, acabou por 

ampliar as conexões e relações entre os estudantes do país, permitindo o maior contato entre 

eles, e do alcance de suas ideias. E, em 1965 os estudantes organizaram uma grande 

manifestação política em frente ao Parlamento, lançando o slogan “Land to the Tiller”95 e a 

partir de então os protestos e greves tornaram-se mais recorrentes, dado a organização dos 

trabalhadores etíopes através da Confederation of Ethiopian Larbor Unions – CELU, que 

potencializou e endossou as mobilizações através de greves e da participação dos operários96 

nas manifestações. A maior radicalização do movimento, é influenciada  pela ocorrência, em 

abril de 1969, da morte de um estudante na capital, que fora detido em uma manifestação, e 

falece durante seu transporte para a delegacia, “era o começo de uma mudança notável na 

empatia da população, que até então, teria sido fortemente pro-Haile Selassie e hostil para 

com os estudantes”97 (NICOLAS, 1972, p.59) e o assassinato de Tilahun Gizaw, um dos 

líderes do movimento estudantil, em dezembro de 1969, motivaram ainda mais o movimento 

estudantil – interno e internacional – em optar pela luta armada, ou seja, pela radicalização do 

movimento.  

Neste cenário, é possível notarmos, então, que a Etiópia estava dominada por levantes 

e protestos vindos tanto dos camponeses, como estudantes e militares contrários as medidas, e 

em alguns casos, ao próprio governo de Haile Selassie. As diferenças entre os segmentos 

_______________  
 
94 Tradução própria. Original: “Following the colonial paradigma, from representative of social forces the state 

grows into a tutor.” 
95 Tradução própria: “Terra para o lavrador ou trabalhador rural” 
96 Nesse momento, como propõe Yohannis Abate (1993, p.185-190), a Etiópia contava com produções 

industriais têxtis, cerâmica, moveis, ferramentas mecânicas, refinarias de petróleo, papel e celulose, vidro, 

indústrias de garrafas, pneus e cimento, ademais, ao longo dos anos 1970 as produções agroindustriais passam 

a receber investimento do governo, notoriamente o café e o açúcar.  
97 Tradução própria. Original: was the start of a noticeble shift in the sympathy of the populance, wich so far had 

been strongly pro-Haile Selassie and hostile to the students.” 



 
 

 

60 

sociais descontentes, todavia, podem ser resumidamente apresentadas a partir os seguintes 

fatores: os camponeses, sejam eles de qualquer região, levantavam-se contra as cobranças de 

taxas e interferências do poder central, do Estado, em suas organizações tradicionais; já os 

estudantes ambicionavam transformar a Etiópia, que segundo sua perspectiva, era dominada 

por um regime feudal98, corrupto e explorador; enquanto os militares descontentes com o 

governo imperial e sua ineficiência, tal qual os estudantes, ansiavam por guiar a modernização 

e transformação da Etiópia, contudo, estavam comprometidos em manter a lei, a ordem e a 

integridade  territorial do país. Pois, “isso significa para muitos oficiais e tropas a 

sobrevivência da tradição etíope [...] provando que o ‘novo’ não implica necessariamente 

‘radical’”99. De modo que “enquanto o corpo dos estudantes está evoluindo rapidamente para 

o radicalismo, os militares, envolvidos na repressão tanto da agitação política quanto das 

rebeliões armadas, parecem ter endurecido em uma atitude reacionária”100 (NICOLAS, 1972, 

p.68). Isto posto, o estudo do documento Protesto na Etiópia publicado em 1972 e escrito 

pelo historiador Gildas Nicolas, nos fornece uma perspectiva quanto ao contexto etíope 

antecedente a Revolução, bem como, sobre os levantes e seus envolvidos que dominaram o 

cenário político do país, especialmente a partir de 1960. Relacionando, dessa maneira, as 

revoltas campesinas nas diversas províncias, assim como as atividades e manifestações 

estudantis, do mesmo modo que a ação dos militares, a uma intenção em comum: rejeitar o 

poder ilimitado e absoluto do Imperador. De modo que, a radicalização – e não mais a 

reforma – servia como o instrumento para a transformação total da sociedade etíope. 

 

3.2 A ECLOSÃO E OS ANOS INICIAIS DA REVOLUÇÃO.  

Sobre a revolução que irrompeu na Etiópia em 1974 Gebru Tarekek escreveu: (2009, 

p.45) “a revolução agitou um ninho de vespas no país”101. Algo que discutimos através da 

obra de Gildas Nicolas, quando nos foi possível notar que o contexto etíope nos anos 1960 – 

1970, apresentava diversos focos de revoltas. Muitas delas tinham em vista o crescente 

número de atingidos e mortos pelo período de intensa fome iniciado em 1972, gerada tanto 

_______________  
 
98 Vale ressaltar que o uso do feudal pelos estudantes, relaciona-se tanto a uma leitura marxista da sociedade 

etíope, quanto com o atraso do país. 
99 Tradução própria. Original: “This means for many officers and troops the survival of ethiopian tradition [...] 

proving that the 'new' does not necessarily imply 'radical'.” 
100 Tradução própria. Original: “While the students’ body is rapidly evolving towards radicalism, the military, 

engaged in the repression both of political unrest and of armed rebellionss, seems to have stiffened in a 

reactionary attitude.” 
101 Tradução própria. Original: “the revolution stirred a hornet’s nest in the country.”  
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pela seca, quanto pela ausência de reservas agrícolas, e até mesmo de investimento no campo, 

dado a falta de medidas do governo que efetivamente garantissem alimento à população.  Isto, 

pois, o número de mortos entre 1972 e 1974 chegou a 200,000 (WUBNEH, 1993, p. 160) - 

notoriamente a população habitante das zonas rurais das províncias Tigray e Welo foram as 

mais atingidas - e o valor dos escassos alimentos disponíveis para compra aumentavam 

exponencialmente, de modo que, uma das reivindicações centrais dos militares pedia pelo 

reajuste de seus salários, e melhoria na distribuição de alimentos, pois, as tropas estavam 

recebendo comida insuficiente do Estado. Logo, estando o setor público convulsionando em 

greves, e a unidade102 do exército ameaçada, houve pressões de setores do exército e da elite 

do regime imperial para que o Imperador declarasse Estado de emergência, afirmando que 

somente assim haveria o controle mais firme da situação por parte do governo. 

À vista disso, o grupo de militares organizados entorna de seu descontentamento com 

o império, de nome DERG103, representava o Comitê das forças armadas, política, e exército 

territorial, composto por soldados de ideais radicais, que antecedem qualquer outro grupo 

político da capital, e em 12 de setembro104 de 1974, ocupam o governo central etíope, após o 

destronamento de Haile Selassie no Palácio Jubileu, posteriormente renomeado como Palácio 

Nacional. Sobre o DERG, institucionalmente nomeado Provisional Military Administrative 

Council – PMAC, e sua orientação ideológica, concordamos com a argumentação de 

Dessalegn Rahmato (1987, p.156) que a identifica como nacionalista, dado que, o primeiro 

pronunciamento após o golpe, no qual os militares anunciam o novo governo revolucionário 

etíope, eles propõem também, a filosofia da revolução: Etiópia Tikdem, isto é, Etiópia 

Primeiro (RAHMATO, 1987, p.157). E, simultaneamente, para promover efetivas soluções 

para a política e economia da Etiópia, ainda em 1974, é lançada a política oficial do governo 

sendo o Hibrettesebawinet, termo da língua amárica para uma espécie de comunalismo, uma 

definição que o PMAC propõe como proveniente da experiência histórica local, influenciada 

pelas religiões e tradições nativas vividas e compartilhadas pelos etíopes (RAHMATO, 1987, 

p.157-159). Esse projeto político mantem-se o mesmo – amplo e com muitos fatores à serem 

definidos – até meados de 1976, quando o regime militar aproxima-se da União Soviética e da 

influência da ideologia do marxismo cientifico. 

_______________  
 
102 Isto pois, aqueles militares que gozavam de maior influência e proximidade ao Imperador, não sofriam do 

mesmo modo que as tropas e soldados, pela própria hierarquia interna do exército e seus títulos/postos.  
103 DERG é a transliteração do Ge’ez para o alfabeto latino, da palavra comitê em amarico, língua oficial da 

Etiópia.   
104 O dia 12 de setembro em ano bissexto, 11 se não for, no calendário etíope corresponde ao dia do ano novo.  
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  As principais transformações políticas propostas pelo novo regime ocorrem ainda em 

1975, e focaram em questões relativas ao poder em nível local, reorganizando as 14 

províncias – teklay ghizats – em 14 regiões – kifle hagers – (sendo a Eritreia uma delas) e 

todos os governadores gerais são substituídos em cada região administrativa, por militares ou 

intelectuais apoiadores da revolução.  Essa mudança pode ser interpretada como uma maneira 

do nove regime solidificar seu domínio das estruturas administrativas do país, além de 

atualiza-las quanto a suas funções e lideranças. Por outro lado, foi realizada através da 

justificativa de conceder maior autonomia as regiões, por meio de suas administrações locais. 

No entanto, debatendo essa questão, o editorial Abyot105 do EPRP escrito em 1977, argumenta 

que “apesar de [DERG] falar sobre "autonomia regional", está bombardeando a Eritreia, 

carrega e faz uma grande escala de massacres em nacionalidades oprimidas ”106. 

 Logo, prosseguindo com as mudanças, ao longo do mês de janeiro e fevereiro de 

1975, o governo nacionalizou todas as instituições financeiras do país – como bancos e 

seguradoras – e grande parte das indústrias e organizações comerciais. Em março do mesmo 

ano, inicia-se a reforma agraria sobre as terras agricultáveis, abolindo com isso, as estruturas 

tradicionais – o sistema gabbar e seus direitos – e após quatro meses, as terras urbanas foram 

nacionalizadas também.  Diferenças regionais, contudo, na execução da redistribuição das 

terras eram percebidas entre as regiões rurais do norte e frente as do sul, posto que, as terras 

das regiões do norte – Tigray, Welo e Gonder – tinham a posse e direitos de terra vinculados a 

tradição e o poder local. Enquanto no sul – Gamo-gofa, Sidamo e Bale – a posse de terra 

ocorreu pela anexação do território pelo poder central etíope no século XIX, e desse modo, os 

direitos sobre as terras estavam vinculados a usurpação dos nativos pela dominação e 

redistribuição feita pelo governo imperial etíope. Assim, no sul a divisão de terras, foi bem 

recebida, e ocorreu de maneira geral e continua, ao passo que no norte, a divisão estava mais 

concentrada no litigio e acomodação daqueles que possuíam o direito de rist. Dado que, nas 

terras do norte, estimasse que os rendeiros somassem cerca de 2% dos possuidores de terras, 

enquanto no sul esse número oscila entre 65 a 80% (WUBNEH, 1993, p.168, ABATE, 1993, 

p.106-111; KELLER, 1993, p.222; RAHMATO, 1987, p.158).  

 Inicialmente, então, a revolução e suas propostas apontavam para uma transformação 

geral da Etiópia, que seria acompanhada pela transferência do governo a população. Uma vez 

_______________  
 
105 EPRP. The War in the Ogaden. In: Abyot! Vol. II, No. 5, Julho-Agosto, 1977, p.1-3. Disponível em: 

<https://www.marxists.org/history/erol/ethiopia/ogaden.pdf > Acessado em: 19/10/2017. 
106 Tradução própria. Original: “despite its [DERG] talk about “regional autonomy”, it is bombing Eritrea, 

carries and out a large scale of massacres on oppressed nationalities”.  

https://www.marxists.org/history/erol/ethiopia/ogaden.pdf
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que, através dos pronunciamentos iniciais dos líderes e representantes do DERG, era 

anunciado que o poder central seria governado pelo povo etíope após a reorganização da 

sociedade através dos preceitos do hibrettesebawinet, para assim obter-se o desenvolvimento 

e progresso econômico. Como também, através da educação, possibilitar e permitir ao povo 

estabelecer um governo popular.  Frente a isso, ainda em 1975, o governo cria as Kebeles – 

associação dos moradores urbanos – nas cidades e as Associações Campesinas em áreas 

rurais, nas diversas regiões e sub-regiões do país, sendo então, as instituições locais do 

Estado, e a partir delas seriam feitas as divisões das terras entre a população. 

Concomitantemente, o PMAC lança a Zemecha107 ou Desenvolvimento Através da Campanha 

de Cooperação, na qual impõe aos estudantes e professores etíopes – universitários e 

secundaristas –a tarefa de se dirigirem as kebeles e associações campesinas do país, para 

explicarem aos camponeses a revolução que ocorria no país, a reforma agrária e alfabetiza-

los. Além disso, cabia também a esses homens e mulheres educados formalmente, auxiliarem 

no desenvolvimento de escolas, clínicas de saúde, na divisão das terras e nos hábitos quanto a 

higiene pessoal do camponês (BALSVIK, 2009, p.261).  Estima-se que entre 80 mil 

estudantes e professores, estiveram envolvidas na campanha – zemecha – em cerca de 430 

locais. Desta maneira, durante os anos de 1975 e 1976, a Universidade da capital esteve 

permanentemente fechada. (RAHMATO, 1987, p.158; BALSVIK, 2009, p.260). A intenção 

de educar os etíopes quanto ao ensino formal e de práticas cotidianas pessoais, buscava 

transformar os hábitos tradicionais, ou os costumes, em hábitos modernos, isto é, modernizar 

de fato a sociedade na Etiópia. 

A efetivação da redistribuição de terra encabeçada pelos alunos e professores etíopes, 

acabou por esbarrar na resistência dos donos de terras e elites rurais, que se opunham à 

divisão das terras, e pegavam em armas para mantê-las. Assim, os intelectuais passam a 

reportar ao governo central seu descontentamento com a estrutura – ou falta dela – para 

realizarem a reforma agrária, e as dificuldades em implementa-la e defenderem ela, bem 

como, suas próprias vidas. Visto que os conflitos desembocados das resistências acabavam os 

colocando em risco. Frustrados com a falta de comprometimento e investimento do DERG 

com as reformas propostas, os professores e estudantes, abandonam seus postos dada as 

condições miseráveis e violentas que estavam submetidos ao longo da zemecha, e alguns 

deles vinculam-se ao EPRP, que nesse momento, buscava expandir-se para fazer frente ao 

governo militar. Independentemente das dificuldades e contradições da reforma agrária levada 

_______________  
 
107 Zemecha é o termo em amarico que remete a campanha. 
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a cabo na Etiópia após a revolução de 1974, é inegável que ela transformará o campo e as 

relações sociais em geral no país de maneira determinante, mais que qualquer outra medida 

anteriormente implementada no século XX com o objetivo de colocar fim nas estruturas 

tradicionais de acesso e posse da terra.   

O movimento estudantil etíope após a revolução ele esteve organizado, 

principalmente, através dos grupos marxista-leninistas EPRP e MEISON, e localizado 

especialmente nas áreas urbanas, indiscutivelmente na capital Adis Abeba. Como 

argumentamos anteriormente, ambos os grupos políticos foram formados anteriormente a 

revolução, assim, tendo os militares assumido o poder central, essas organizações civis de 

esquerda questionavam a legitimidade do PMAC e seus membros, pois, ambicionavam do 

mesmo modo, o domínio do Estado e seus meios. Diante disso, percebemos que na Etiópia 

revolucionária, a questão política perpassou inevitavelmente a questão do poder estatal e com 

isso, a intenção dos grupos políticos etíopes durante os anos 1960-70, de transformar e 

modernizar a Etiópia, seria alcançada somente através do domínio das estruturas –   

burocracia, auxilio monetário internacional, instituições em geral e etc – do Estado. Na 

tentativa de dominar o Estado, então, o EPRP, desde 1974, opõe-se ao governo recém 

instituído e demanda o estabelecimento de um governo provisório popular, não militar. Por 

outro lado, o MEISON, inicialmente, concordava com a necessidade de se guiar a revolução, 

para então entrega-la ao povo, aliando-se, assim, ao regime militar, e, a partir de 1976, integra 

parte da burocracia do Estado, através do Provisional Office for Mass Organizational Affairs 

– POMOA; “os líderes do Meison imaginaram que, como os mentores ideológicos 

"marxistas" do DERG, poderiam tele-guiar a revolução até um ponto em que pudessem 

controlar a burocracia estatal”108 (CHEGE, 1979, p.371).  Ademais, a aliança entre o 

MEISON e o DERG forneceu elementos ideológicos para maior organização do regime 

militar, dado a relação do grupo de intelectuais com a teoria marxista-leninista. Algo que 

gerou tensão entre a esquerda etíope, pois, para os membros do EPRP as ações por parte do 

grupo MEISON estavam “vendendo” a revolução em troca de acesso ao poder estatal, e, 

diante desse cenário a esquerda etíope racha (WIEBEL, 2015 p.19). Consequentemente, a 

perseguição, assassinatos e conflitos entre os membros de ambos os grupos se iniciam, assim, 

em 1976 a capital Adis Abeba torna-se palco para o conflito entre a esquerda etíope, onde 

_______________  
 
108 Tradução própria. Original: “The Meison leadres imagined that as the ‘Marxist’ ideological mentos of the 

DERG, they could tele-guide the revolution to a point where they could control the state bureocracy.” 
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membros armados do EPRP sequestravam e assassinavam membros do MEISON, em 

resposta aos sequestros e assassinatos feitos pelo governo e “aprovados” pelo POMOA.  

Buscando reafirmar e manter seu domínio sobre o Estado e suas instituições, na 

metade do ano de 1976, o PMAC anuncia o Programme of the National Democratic 

Revolution – PNDR, no qual o socialismo cientifico é introduzido como a ideologia da 

revolução etíope, abandonando assim o Etiópia Tikdem. Desse modo, o governo etíope, 

intencionava cooptar a esquerda civil e desmantelar aqueles que se opunham. É neste 

momento, em setembro de 1976, que em seus pronunciamentos públicos o governo passa a 

associar o EPRP como o grupo de contrarrevolucionários e inimigos da revolução que 

precisavam ser vencidos em prol de salvaguarda-la. Nota-se pelas associações retóricas ao 

EPRP como os antirrevolucionários, o aporte ideológico que os membros do MEISON, 

através do POMOA, forneceram ao regime militar na caça a oposição política.  Em vista 

disso, inúmeras mortes e desaparecimentos de jovens – membros ou não do EPRP – ocorriam 

na cidade, e simultaneamente o EPRP estabelece esquadrões de defesa urbana, uma forma de 

milícia que confrontava o governo central através dos mesmos meios, ou seja, de assassinatos 

e sequestros de membros do DERG na capital, porém, com um alcance e consequências bem 

mais reduzidas. Segundo Babile Tola (1989, p. 69-70) entre setembro e outubro de 1976, 

diversas covas rasas109 foram encontradas em regiões próximas da capital, Sebata, Kera, e 

vários corpos em Nazareth e Dire Dawa que somavam mais de 60 vítimas, além daqueles que 

foram presos ou simplesmente desapareceram.   

O decorrer destes conflitos entre as milícias armadas do governo e aquelas do EPRP, 

levou a um cisma interno no Partido Revolucionário Popular Etíope, pois, mesmo que de 

acordo com a oposição ao regime militar, alguns dos membros discordavam das ações 

violentas. Do mesmo modo, disputas e fricções aconteciam internamente no DERG, visto que, 

inicialmente, a liderança do PMAC ocorria de maneira coletiva, e, em meados de 1976, uma 

frente moderada formada por Alemayehu Hailu, Moges Wolde Mikael e Tafari Bante opunha-

se a outra mais radical, liderada por Haile Mariam Mengistu, composta pelo Abyotawit 

Seded110 – Chama revolucionária – e pelo POMOA. Alegando que os membros da frente 

_______________  
 
109 A maioria destes corpos encontrados apresentavam marcas de torturas, e nos corpos das mulheres, marcas de 

abusos sexuais, em Sabata, uma cova contendo 22 corpos foi encontrada após Hienas serem vistas se 

alimentando dos cadáveres.   
110 Abyotawit Seded conforme Andargachew Tiruneh argumenta (1993, p.133-134) foi possivelmente o último 

grupo político formado na Etiópia revolucionária, em 1976, tendo como intuito criar uma frente organizada 

capaz de concorrer com a influência do MEISON no POMOA e em assuntos gerais do regime. 
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moderada estavam tramando uma contra revolução, em fevereiro de 1977 Mengistu assume a 

liderança do regime ao aniquilar111 seus oponentes.  

Notando a crescente participação dos membros do EPRP nas Kebeles, o regime 

militar, no início de 1977, promove a limpeza nas associações urbanas, ao distribuir 

armamento para os civis que apresentavam comprometimento com as posições do DERG. Isto 

é, aqueles que estavam dispostos a matar por ela, e aceitar as medidas do Estado quaisquer 

fossem elas. Essa medida cria assim a Abyot Tebeka – Defesa da Revolução – (WIEBEL, 

2015, p.23) esquadrões populares que tinham como função principal conter a insurgência de 

opositores, sem nenhum controle ou limite institucional definido para as suas ações enquanto 

cumpriam seu dever. Diante disso, a guerra aos opositores pode ser interpretada conforme a 

proposta de Achille Mbembe (2003) sobre a necropolítica, que entende o confronto como um 

meio de se conquistar tanto a soberania quanto para exercer o direito de matar, pois, o 

indivíduo é reduzido a uma condição a-humana, isto é, retira-se dele o status político de 

cidadão. Seguindo está perspectiva a soberania buscada pelo Estado do DERG pode ser 

relacionada a uma “instrumentalização generalizada da existência humana e a destruição 

material de corpos humanos e populações”112 o que significa, entender a soberania como uma 

forma de estruturar e legalizar a morte (MEMBE, 2003, p.14-15).  

Mengistu, consequentemente recorre ao Estado de emergência alegando proteger e 

preservar a revolução dos contrarrevolucionários, exercendo sua autoridade e soberania sobre 

os corpos e o território etíope, além de permitir a execução dos opositores – sem qualquer 

intermédio legal ou jurídico – pelos membros dessas milícias locais. Como propõe a analise 

teórica de Veena Das e Deborah Poole (2004, p.11-13), essas medidas do Estado etíope 

identificam aqueles indivíduos que podem ser mortos e indivíduos que não serão culpados por 

matar aqueles considerados como passíveis de serem exterminados, como nesse caso, os 

opositores. Assim, a despersonalização das vítimas desses esquadrões, reportadas como 

opositores ou contrarrevolucionários, é acompanhada pela justificativa de que: “somente 

aqueles que se opõem ao imperialismo, feudalismo, ao capitalismo burocrata, e quem são 

genuinamente revolucionários e patriotas terão um lugar na Etiópia socialista”113 como 

_______________  
 
111 Segundo Jacob Wiebel (2015, p.21) Mengistu atirou nos seus proeminentes oponentes, e, através da tribuna 

oficial do governo, Ethiopian Herald, noticiou o ocorrido como “Golpe contra-revolucionário frustrado: 

medidas revolucionárias tomadas contra os líderes”. 
112 Tradução própria. Original: “generalized instrumentalization of human existence and the material destruction 

of human bodies and populations” 
113 Tradução própria. Original: “only those who are opposed to imperialism, feudalism and bureaucratic 

capitalismo and who are genuine revolutionaries and patriots will have a place in socialista Ethiopia.” 
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declara Mengistu em fevereiro de 1977 (apud WIEBEL, 2015, p.26).  A defesa da revolução 

cria, desse modo, reinos locais de terror dentro das kebeles que passam a ser associadas como 

locais em que a violência do Estado não tinha limites. Sobre isso, Babile Tola (1989, p.79-80) 

define essas e outras medidas do regime militar como parte do programa de 1977 Netsa Irmija 

que livremente traduzido da língua amarica, significa medida livre, e funcionou como uma 

maneira de instituições e campanhas públicas extra-legais, isto é, com liberdade 

indiscriminada, para assassinar, condenar, torturar... sem a necessidade de julgamentos legais.  

No início de 1977 até o fim de 1979 através das declarações oficiais do Estado e dos 

discursos públicos de Mengistu são promulgados projetos e reformas políticas com o objetivo 

central de eliminar a oposição radical. Logo, a revisão do código penal, que, a partir de 1976, 

passa a identificar o levante contrário ao governo como ameaça a unidade e governabilidade 

na Etiópia, torna passível a pena de morte para os opositores. Além disso, as greves passaram 

a ser consideradas um crime contra a produtividade e o bem comum para os etíopes. Em vista 

disso, não há um marco inicial para a campanha do governo conhecida como Terror 

Vermelho, entretanto, “houve uma clara declaração oficial do estado sobre homicídios 

políticos em massa, como um projeto estatal sistemático e extensivo para eliminar a oposição 

política, entre setembro de 1977 e dezembro de 1979”114 (TOGGIA, 2012, p.270). Tola (1989, 

p.67-70) argumenta, diante disso, que o Terror Vermelho constituiu-se em fevereiro de 1977 e 

diferiu do terror até então praticado pelo aumento da repressão, prisões, torturas e mortes. 

Além de inferir que o uso do termo terror vermelho para definir as ações do Estado, e o terror 

branco as ações dos contrarrevolucionários – ou seja, os membros do EPRP – fazia referência 

a experiência bolchevique da Revolução Russa115, associando, dessa maneira, a experiência 

da revolução etíope a aquela considerada, nesse momento, como referência para o socialismo 

do Estado.   

O Keye Shibir – amarico para Terror Vermelho – traduzido livremente significa: Caos 

Vermelho de modo que podemos perceber nesse contexto, a ideia de “tempos de revolução” e 

a justificativa de defende-la, como constructos de um ambiente vinculado a ideia de constante 

caos e conflitos. Trazendo com isso, a necessidade de uma autoridade capaz de preservar a 

_______________  
 
114 Tradução própria. Original: “there was a clear oficial declaration by the state about political mass killings as a 

systematic and extensive state project to eliminate the political opposotion, between september 1977 and 

december 1979.”   
115 Durante os anos inicias da Revolução Russa de 1917, o exército branco composto por czaristas,  

conservadores russos e pessoas que em geral, eram contrários a revolução, faziam frente ao exército vermelho, 

o exército dos revolucionários, ou seja, o exército da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, associado 

então, aos bolcheviques – a maioria – do Partido Operário Social Democrata Russo. 
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ordem. O uso da revolução – o objetivo final –, veste a autoridade – o meio – de um caráter 

impassível a crítica, sendo a ideia da revolução, nas palavras do pesquisador Jon Abbink 

(1995, p.136) “a desculpa abstrata para todo tipo de excesso”116. É possível notar tal uso da 

revolução, durante a ocorrência do terror vermelho e das demais campanhas contra os 

opositores, do mesmo modo que o violento domínio do poder central por Mengistu em 1977, 

por serem medidas declaradas como uma resposta necessária para frear os 

contrarrevolucionários e preservar a revolução, a modernização e o desenvolvimento da 

Etiópia. As perseguições dirigidas pelo regime militar, não foram exclusivas a membros do 

EPRP, entre 1977 e 1978 qualquer dissidente – inclusive militares – eram perseguidos, e a 

presença e influência do MEISON começa a ser questionada e caçada pelo DERG sob a 

liderança de Mengistu, que passa a perceber seus membros como concorrentes.  Em 1979, 

grande parte da oposição na capital, já havia sido desmembrada, tal qual o movimento 

estudantil etíope. A ideia de uma revolução constante e permanente, portanto, pode ser 

interpretada como uma via de ser encorajar e manter a arbitrariedade e total autoridade do 

Estado sob o país e a população, mantendo, por conseguinte, o poder estatal impune e no 

controle de todos os mecanismos burocráticos, econômicos, sociais e de segurança. A 

violência do Estado, não só através do terror, mas em geral, é vista como um procedimento 

revolucionário, ou a execução da justiça revolucionária.  

A prática da violência, então, é comemorada e incitada nos discursos públicos de 

Mengistu, e torna-se a maneira pela qual o governo e Estado etíope nesse momento, se 

estruturam, desenvolvem e operam sua legitimidade, autoridade e soberania em todo o 

território nacional, além de manter a unidade do país. Nesse cenário, notamos, conforme 

argumentaram os autores dos documentos históricos aqui analisados, que a expressão e a 

representação da população etíope foram negadas, assim como, as nacionalidades que 

pudessem de algum modo, se opor, concorrer, ou separar-se da etíope.  

 

3.2.1 A violência, poder e unidade: associações possíveis. 

“The Dirgue [DERG] will be remembered in history for having committed 

the infamous act of carrying out a capitalista revolution in the name of 

Marxism and, even worse, for having destroyed Ethiopian socialists in the 

name of socialism. For having eliminated feudal and bourgeois power on the 

right, the military now trained their guns to the left”(CHEGE, 1979, p.370). 

_______________  
 
116 Tradução própria. Original: “the abstract excuse for every kind of excesso”. 



 
 

 

69 

Sob o comando de Mengistu, o governo militar torna-se mais radical em suas medidas 

e intolerante a dissidência, disposto, bem como munido, para eliminar seus opositores. 

Munido, pois, como líder da revolução etíope, Haile Mariam Mengistu estabelece relações 

com a Rússia socialista, tendo em vista o desacordo entre o regime militar etíope e os 

representantes dos Estados Unidos da América no país, frente a negativa dos norte-

americanos em comercializar armamento moderno e em grande quantidade para Etiópia. Que 

nesse momento, em contraste com os países vizinhos como a Somália – que recebia 

armamento soviético – a Etiópia possuía menor arsenal bélico e consideravelmente 

ultrapassado. Dessa forma, com o início da Guerra do Ogaden em 1977, a aproximação inicial 

da Etiópia com a URSS está relacionada com o interesse do governo etíope por armamento. A 

guerra do Ogaden ocorreu entre 1977 e 1978, quando tropas somalis lideradas por Siad Barre 

invadiram a região etíope Harerge buscando anexar o Ogaden e as cidades de Harer e Dire 

Dawa, pois “a anexação do Ogaden, [foi] um primeiro passo para a criação de uma Grande 

Somália com a mesma/acompanhando? extensão dos somalis no Chifre da África”117 

(TAREKE, 2009, p.183). Por conseguinte, como enuncia o EPRP (2006, p. 22) podemos 

compreender: 

“A guerra entre o regime de Siad Barre e Mengistu foi primariamente uma guerra 

entre os dois ditadores com suas próprias agendas políticas. Siad Barre invocou a 

condição das pessoas ao seu redor. Mengistu invocou a defesa da Etiópia para usar o 

sentimento nacional dos etíopes para seu próprio propósito de consolidar seu 

comprometido controle no poder”.118 

Inicialmente, o governo da Somália mantinha aliança com a URSS, no entanto por 

estar em desacordo com a invasão do território etíope, o governo russo passa a apoiar a 

Etiópia no conflito. Assim, até o início de 1978, o exército somali mantinha-se vitorioso, no 

entanto, recebendo apoio – armamento e tropas – soviético e cubano o governo socialista da 

Etiópia consegue manter a região sob seu domínio, e as tropas somalis retiram-se do território. 

Conforme editorial do EPRP, Abyot! de julho/agosto de 1977, as medidas do regime militar 

etíope durante a guerra do Ogaden podem ser vistas “como a Rússia czarista, a atual Etiópia 

semi-feudal e neo-colonial, é uma prisão de nações. Uma política grosseira de opressão 

_______________  
 
117 Tradução própria. Original: “the annexation of the Ogaden, [was] a first step toward the creation of a Greater 

Somalia coextensive with the Somali people in the Horn of Africa” 
118 Tradução própria. Original: “the war between the Siad Barre regime and Mengistu was primary a war 

between the two dictators with their own political agendas. Siad Barre invoked the plight of the people around 

him. Mengistu invoked defense of Ethiopia to use the national feeling of ethiopians for his own purpose of 

consolidating his failing grip on power”. 



 
 

 

70 

nacional ainda está sendo seguida pelo regime fascista [do DERG] que seguiu os passos de 

Haile Selassie”119.  

Vale ressaltar que, tendo o regime etíope expulsado e cortado as relações diplomáticas 

e comerciais com os Estados Unidos, o governo norte americano passou a apoiar a Somália 

neste conflito, demonstrando que os impactos e associações decorrentes da Guerra Fria no 

continente africano, especialmente na região do Chifre da África, envolviam tanto os 

interesses das potências europeias e norte-americanas, quanto das africanas. E muitas vezes 

ultrapassavam de forma escancarada essa divisão ideologia colocadas no discurso da 

bipolarização. 

Frente ao aumento de conflitos e campanhas bélicas, no fim dos anos 1970 os gastos 

em guerra e armamento e defesa demandavam 40 a 60% do orçamento nacional (WUBNEH, 

1993, p.204), parte substancial dos rendimentos do Estado etíope. De modo que, a 

necessidade de modernizar e aumentar a produtividade do campo ao longo da Revolução em 

prol de melhorias nas condições de trabalho e produção de alimento correspondia mais as 

necessidades econômicas do Estado, especialmente da elite governante, do que conforme 

eram justificadas. Visto que, a prioridade no uso do capital nacional era direcionada a guerra e 

o aparelhamento do Estado. Diante disso, tal qual o interesse pela modernização, a unidade 

era perseguida como uma questão nacionalista e territorial, no entanto, ressaltamos que os 

aspectos econômicos vinculados a importância das regiões da Eritréia e a do Ogaden, foram 

primordiais para o governo etíope desprender uma série de recursos para manter essas áreas 

sob seu domínio. Isto, pois, “era vital manter a Eritreia, onde um terço das fábricas do país 

estavam situadas, bem como as áreas pastorais periféricas”120 (CHEGE, 1979, p.376-377) do 

mesmo modo que “com suas planícies ondulantes e vales exuberantes regados por numerosos 

rios e amplas chuvas sazonais, Hararghe é uma das regiões agrícolas mais ricas da Etiópia”121 

(TAREKE, 2009, p.186). Além da rodovia que liga a capital Adis Abeba com o Djibouti – e 

com a saída para o mar através do porto no golfo de Tadjoura – que também perpassa a região 

do Harerge.  

_______________  
 
119 Tradução própria. Original: “Like Tsarist Russia, present day semi-feudal and neo-colonial Ethiopia is a 

prison of nations. A crude policy of national oppression is still being followed by the fascist regime wich 

stepped in the shoes of Haile Selassie”. 
120 Tradução própria. Original: “was vital to retain Eritrea, where a third of the country’s manufacturing plants 

were situated, as well as the outlying pastoral areas”. 
121 Tradução própria. Original: “with its rolling plains and lush valleys watered by numerous rivers and ample 

seasonal rains, Hararghe is one of Ethiopia’s richest agricultural regions”. 



 
 

 

71 

Percebemos que “tendo arrogado para si o papel da burguesia, os militares estavam 

determinados a levar essa [revolução] à sua conclusão lógica: a construção de um Estado forte 

e centralizado para servir de mercado para a produção e o comércio capitalistas 

expandidos”122 (CHEGE, 1979, p.376).  O estabelecimento em 1976 da agência do governo 

Agricultural Marketing Corporation – AMC que tinha como função estabelecer e fixar os 

preços das produções agrícolas e assim, compra-las dos camponeses – por intermédio das 

Associações Campesinas – definia claramente o controle do Estado sobre as produções e o 

comércio agrícola nacional (WUBNEH, 1993, p.185). Frente a isso, em meados dos anos 

1970 as ações do DERG demonstravam que “o Derg não estava voltando para o quartel, mas 

[estava] dizendo às pessoas que voltassem para a condição anterior de servidão, amordaçadas 

e sem queixar-se”123 (EPRP, 2006, p.8). O fechamento da CELU, a proibição de greves e 

mobilizações, e como um grande marco, o massacre do May Day, dia do trabalhador, em 1977 

que pôs fim124 a vida de 600-1000 trabalhadores e estudantes, nas palavras de Michael Chege, 

completaram o ciclo de violência que definiu a supremacia e completa autoridade do DERG 

sobre o Estado e o poder central na Etiópia. Pois, com a substituição da CELU pela All-

Ethiopia Trade Union – AETU, liderada por membros apontados pelo DERG, alguns 

militantes e trabalhadores assassinaram esses líderes justificando que estavam protestando 

contra as políticas do regime militar. De modo que, essas ações eram interpretadas pelo 

governo como um risco a continuidade da revolução, justificando o Estado de exceção, e 

intensificando o uso do terror.  

A violência torna-se parte da política do DERG, da mesma forma que da resposta e 

manifestações da oposição, entretanto, a praticada pelo governo é eficaz, no sentido de que 

nos anos 1980, a resistência estudantil etíope ao DERG fora dizimada, dado que “em termos 

claros, qualquer pessoa que se opusesse ou pensasse em se opor ao DERG, era assim, 

considerada uma criminosa”125 e desse modo, despersonalizados como criminosos e 

_______________  
 
122 Tradução própria. Original: “Having arrogated unto itself the rôle of bourgeoisie, the military was determined 

to carry this [revolution] to its logical conclusion: the building of a Strong and centralised state to serve as a 

market for expanded capitalist production and trade”. 
123 Tradução própria. Original: “the Derg was not going back to he barracks but [was] telling the people to go 

back to their previous condition of servitude, muzzled and uncomplaining” 
124 Este acontecimento tornou-se tão significativo, pois, os assassinatos ocorreram na noite/madrugada anterior 

ao dia do trabalhador, dado que, obtendo informações sobre o movimento através das torturas de militantes 

presos, o governo atacou os acampamentos e locais onde as manifestações estavam programadas para 

acontecer. E, posteriormente, aqueles que foram mortos, tiveram seus corpos deixados nas ruas para que todos 

pudessem ver e os ter como exemplo, bem como, suas famílias foram negadas do luto pelo Estado e cobradas 

das balas utilizadas para mata-los. 
125 Tradução própria. Original: “in clear terms anyone who opposed or thought of opposing the DERG was thus 

deemed a criminal”. 
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antirrevolucionários, seu extermínio era percebido como necessário para a continuidade da 

revolução. 

Sendo então a violência um elemento integrante da disputa política na Etiópia 

revolucionária, a decorrência da luta armada entre o DERG e membros do EPRP, gerou o 

debate entorno da autodefesa alegada pelo grupo estudantil, bem como pelo regime militar. 

Como argumentam membros do EPRP (2006, p.13) “O Terror Vermelho foi precedido de 

violenta repressão, assassinato e caos da parte do Derg. Muito antes de o EPRP recorrer à 

autodefesa ou atirar um único tiro”126. Antigos membros do movimento estudantil etíope, 

como o sociólogo Alem Habtu, criticam o movimento e os grupos desembocados dele pois, 

segundo o autor “eles usaram os estudantes como bola de canhão para suas ambições 

cegas”127 (2015, p.10). Sobre as associações entre o EPRP e o sacrifico da juventude – como 

eles nomeiam no documento estudado – durante o contexto revolucionário, o partido (2006, 

p.15) argumenta que “esta acusação baseia-se na premissa distorcida de que as vítimas são 

responsáveis por suas próprias mortes, e que os assassinos não são culpados”128. E sobre a 

luta armada, propõe ainda que “Os partidos foram banidos, os partidos foram para a 

marginalidade. O protesto pacífico foi proibido, sua propagação se espalhou. A prisão e as 

execuções tornaram-se amplas, o recurso à autodefesa tornou-se uma necessidade. Melhor a 

morte do que a escravidão”129 (EPRP, 2006, p.16).  

Notamos então, que a leitura feita pelo EPRP (2006, p.14-15) o uso da violência pelo 

regime militar é atribuído a relação de que “os regimes de falência podem permanecer no 

poder apenas reprimindo a oposição e assassinando as pessoas em geral”130 bem como “o 

recurso à violência selvagem foi apenas uma tentativa final do regime de manter seu poder no 

lugar”131. Compreendendo, com isso, a violência e o terror como respostas a necessidade de 

vencer as disputas políticas pelo controle do poder do Estado etíope. Igualmente, no que tange 

a questão das nacionalidades e da unidade na Etiópia, o EPRP argumenta que, desde 1962 a 

Eritréia iniciou a luta pela sua autonomia, do mesmo modo que na região do Ogaden, Derassa 

_______________  
 
126 Tradução própria. Original: “The Red Terror was preceded by violent repression, murder and mayhem of the 

Derg. Long before the EPRP resorted to self-defense or fired a single shot”. 
127 Tradução própria. Original: “they used students as cannon fodder for their blind ambitions”. 
128 Tradução própria. Original: “this accusation is based on the twisted premise that the victims are responsible 

for their own deaths and that the killers it not to blame”. 
129 Tradução própria. Original: “parties were banned, parties went underground. Peaceful protest were fobidden, 

strike spread. Arrest and executions became wide spread, resort to self defense became a necessity. Better 

death than slavery”. 
130 Tradução própria. Original: “bankrupt regimes can stay in power only by repressing the opposition and 

murdering the people at large”. 
131 Tradução própria. Original. “the resort to savage violence was just a final attempt by the regime to keep their 

power in place”. 
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e especialmente no Bale, revoltas contrarias ao governo etíope dominavam o contexto, e todos 

elas continuaram a opor-se, durante o regime militar. Tendo isso em vista, o movimento 

estudantil etíope acreditava que era necessário “reconhecer a opressão e condená-la como 

injusta era primário”132 (EPRP, 2006, p.18) concordando então, com o reconhecimento das 

demais nacionalidades que coexistiam com a etíope no mesmo território nacional. Durante o 

governo do DERG, no entanto, a unidade nacional foi assegurada através da força, e para 

além disso o partido (EPRP, 2006, p.20) associa os conflitos desembocados como uma 

ferramenta, pois, “Mengistu usou essa guerra [Ogaden] para reunir o fervor nacionalista em 

torno de seu regime”133. Instituições burocráticas e políticas que ampliavam o aparato estatal, 

da mesma maneira, eram usadas para conter e submeter as margens ao poder central. Frente a 

isso, o EPRP argumenta quanto a luta armada que envolveu seus membros em uma sangrenta 

campanha de terror e caos que: “evidentemente, as lutas políticas giram em torno da questão 

do poder do Estado, mas a luta travada não era, primordialmente, para o interesse de uma 

organização, mas para os direitos das pessoas”134 (2006, p.24) e continuam, propondo 

“"O EPRP era patriota no sentido mais genuíno do termo. Seus membros poderiam ter 

prosseguido com sucesso sua vida privada, mas eles se recusaram a sucumbir a essa 

escolha colocando seu país e as pessoas em primeiro lugar (...) Uma geração valente e 

heroica é do que o EPRP se trata. Jovens e etíopes relativamente mais velhos, 

educados e eruditos, muitos, assegurados de postos burocráticos e vidas confortáveis, 

jogaram tudo isso para servir as pessoas que pagaram por sua educação”135 (EPRP, 

2006, p.21,28). 

 O exame desses, e demais, argumentos do EPRP, nos permitem aferir o papel de 

vanguarda vinculado ao grupo político durante a revolução quanto a necessidade de lutar, 

defender e guia-la em nome do povo etíope, e consequentemente, percebia a população como 

sujeitos e subordinados as políticas e projetos do partido para o país, do mesmo modo que o 

regime militar que negava a participação popular na revolução e política.  

2.3 As margens, as propostas socialistas e as transformações no campo. 

 O ano de 1977 marcou o regime do DERG por diversos motivos, sendo o ano em que 

o terror vermelho dominou a capital, foi também, o ano em que das 14 regiões do país, 8 

apresentavam focos de rebeliões locais, associadas aos grupos étnicos Oromos, Afars, 

_______________  
 
132 Tradução própria. Original. “recognizing the opression and condemning it as unjust was primary”. 
133 Tradução própria. Original: “Mengistu used this [Ogaden] war to rally nationalist fevor aroun his regime”. 
134 Tradução própria. Original: “evidently, political struggles revolve around the question of State power, but the 

struggle waged was not primarily for the interest of an organization but for the rights of the people”. 
135 Tradução própria. Original: “The EPRP was a patriot in the most genuine sense of the term. Its members 

could have all successfully led their private life but they refused to succumb to this choice by putting their 

country and people first (...) A valiant and heroic generation is what the EPRP is all about. Youngsters and 

relatively older Ethiopians, educated and erudite, many assured bureaucratic posts and comfortable lives threw 

all this away to serve the people who had paid for their education”. 
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Somalis, Tigrai e Eritreus, e como resposta, para todos os movimentos, o regime militar usou 

da força para lidar com a situação (CHEGE, 1979, p. 374-376).   Diferentemente dos levantes 

ocorridos nas cidades, as lutas nas zonas rurais tornaram-se cada vez mais intensas com o 

decorrer do regime militar, sendo a força que derrubará e marcará o fim desse regime 

revolucionário, em 1991, proveniente das lutas regionais etíopes. Especificamente do 

movimento pela libertação do provo Tigray.  

Mesmo que a divisão de terras tenha sido bem recebida por grande parte dos rendeiros 

e camponeses das regiões do sul como Sidamo, Kefa e Ilubabor, a reforma agraria não foi 

acompanhada de medidas que possibilitassem ao camponês desenvolver e modernizar a 

agriculta, tal qual o projeto do Estado previa com a redistribuição de terras. Por parte do 

governo havia escassos investimentos e nenhuma distribuição de itens básicos como sementes 

e fertilizantes. Nos anos 1979 um estudo realizado nas fazendas próximas a Adis Abeba, foi 

reportado que cerca de 40% dos trabalhadores rurais não possuíam ferramentas de trabalho, 

sequer uma enxada (WUBNEH, 1993, p.140). Como o relatório político do EPRP (2007, p.6) 

propõe, a proclamação da reforma agrária com a nacionalização das terras tornou-se “Uma 

medida falha na ausência do empoderamento do campesinato, do poder dos povos e dos 

direitos democráticos. Como o EPRP declarou desde o início, o camponês não foi libertado, 

mas transformou-se em um vassalo do Estado dominado pelos militares”136. Na região norte, 

especialmente no Tigray e Gonder a divisão das terras não significou o fim do direito de posse 

tradicional – o rist – além de que, outras medidas estatais como o reassentamento e a 

formação de vilas acabaram por resultar em intensos conflitos e mobilizações populares 

avessas a essas políticas. Os movimentos dissidentes nas regiões adjacentes eram percebidos 

pelo centro como de caráter separatistas sendo então uma ameaça a unidade do país. 

Principalmente quanto aos eritreus e a Eritrean Liberation Front – ELF (Frente de Libertação 

Eritreia – FLE) que se mantinham em luta contra o domínio etíope desde 1962. Nesse sentido, 

sendo a fronteira da Etiópia com a Eritreia, a região Tigray, por estar precisamente no meio 

do conflito entre o Estado etíope e o movimento eritreu, vivenciou as consequências dessas 

guerras sem sentir-se parte dela no que tange a suas motivações. Além disso, historicamente a 

região Tigray foi palco para outros conflitos, como durante a primeira invasão italiana em 

meados do século XIX, a exemplo a própria Batalha de Adwa, conhecida por marcar a vitória 

etíope, ocorreu na cidade de Adwa localizada no Tigray, tal qual a segunda incursão de tropas 

_______________  
 
136 Tradução própria. Original: “A flawed measure in the absence of the empowerment of the peasantry, peoples 

power and democratic rights. As the EPRP stated from the outset, the peasant was not freed but turned into a 

vassal of the military dominated State.” 
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italianas já no século XX. Durante os períodos de seca e fome nos anos 1960 e 1970, a região 

Tigray e Welo foram duramente afetadas. Frente a isso, outros fatores quanto a antiga elite 

rural, também influenciaram em revoltas ocorridas na região, dado que a formação do 

Ethiopian Democratic Union – EDU reuniu diversos donos de terras e antigos apoiadores do 

império que questionavam a legitimidade do DERG e se opunham as suas medidas, 

principalmente à reforma agrária.  Como argumenta Christopher Clapham (1991) os 

movimentos regionais do norte não estão ligados a uma situação histórica de exploração e 

exclusão da política e sociedade dos habitantes desses locais, pelo contrário, estão associados 

a alienação daqueles que historicamente estiveram vinculados ao poder central, e que ao 

longo da revolução, foram sistematicamente excluídos. Em vista disso, a marginalização dos 

povos do norte da vida política e econômica da Etiópia após 1974 é um fator determinante 

para as revoltas e formações de grupos políticos – como o EDU e a Tigrays People Liberation 

Front -  TPLF – de oposição ao regime militar. Distanciando, com isso, está analise, daquelas 

que interpretam os conflitos regionais da Etiópia neste período, como diretamente 

relacionados com os povos explorados do sul ou motivamos pelas mesmas questões. Visto 

que, a alienação da participação da antiga elite do norte no governo central e nas esferas locais 

de poder, é o grande fator que impulsionou essas revoltas. Dado que, as populações do norte, 

tinham muito mais o que perder em relação a direitos e posses com a revolução, do que as 

populações das regiões sul. Logo, podemos interpretar que as margens da Etiópia 

revolucionária, em relação a imperial, aumentam, pois se excluiu todos os civis do poder 

central, dominado pelos militares, e não por uma elite de laços tradicionais que envolvia os 

cristãos do norte. Nesse sentido, mesmo que igualmente ao regime imperial, o militar, erradia 

seu controle sob as demais regiões a partir da capital Adis Abeba, no entanto, domina e 

amplia as estruturas locais do Estado, buscando manter a unidade territorial, e a estrutura de 

dominação centro-periferia. Evidentemente então, as margens e as minorias políticas na 

Etiópia revolucionária, são em uma realidade demográfica, a maioria da população.  

As associações campesinas criadas em 1975 funcionavam do mesmo modo que as 

kebeles e com funções semelhantes, exercidas por estudantes e professores até o início da 

perseguição aos membros do EPRP e seus apoiadores, banir grande parte dos civis e substituí-

los por militares. As associações estavam encarregadas de executar a divisão das terras 

agricultáveis, encorajar e desenvolver projetos sobre a preservação da terra e da agua, auxiliar 

na construção de escolas, unidades de saúde, a organização de esquadrões de defesa locais, e a 

coleta de taxas do Estado (WUBNEH, 1993, p.172).  A partir de 1976, acreditando ser 

produtivamente mais vantajoso o governo militar passa a encorajar a formação de 
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cooperativas entre os fazendeiros, emitindo entre 1978-1981 os procedimentos pelos quais 

essas cooperativas deveriam ser construídas. As vistas do PMAC, fazendas de pequeno porte 

ou o cultivo de itens para subsistência não eram rentáveis economicamente, e ineficientes 

quanto a produção. As cooperativas ofereceriam “serviços como a venda de insumos agrícolas 

e itens de consumo que foram muitas vezes racionados, a provisão de empréstimos, a 

educação de membros da associação camponesa na filosofia socialista”137 (WUBNEH, 1993, 

p.172). Simultaneamente, a partir de 1975 o governo passa a criar fazendas estatais, 

convertendo terras de indivíduos e em alguns casos, cooperativas, em terras do Estado, nas 

quais, seriam produzidos grãos para as áreas urbanas e matéria prima para as indústrias, além 

de semear culturas comercial, como o café, exportado pela Etiópia, sendo um dos produtos 

que mais gerava capital interno. Essas fazendas, localizadas, sobretudo próximas da região 

Shoa, em 1983 recebiam cerca de 75% do total dos fertilizantes, e 81% do crédito estatal 

disposto para agriculta, entretanto as fazendas do Estado geravam somente 6% do total da 

produção agrícola, - e correspondia a 65% das necessidades urbanas - relegando aos 

camponeses mais de 90% da produção total etíope (WUBNEH, 1993, p. 174). 

A intensa criação de medidas e projetos para o campo desde o início da revolução, 

pode ser compreendido tendo em vista a seca e a fome que assolava o país entre 1973 e 1974, 

de modo que, muitas dessas políticas do regime militar, visavam resolver essa situação, além 

de ampliar a produção visando o aumento da receita estatal. Novamente entre 1984 e 1986 um 

intenso período de seca acomete o país, e a fome, nesse período chega atingir em média 8 

milhões de etíopes, tirando a vida de cerca de 1 milhão (ABATE, 1993, p.83). Nesse contexto, 

o governo lança outros dois programas rurais, o reassentamento e a villagization, isto é, a 

formação de vilas. Esses dois projetos transferiam os habitantes das regiões Tigray e Gonder, 

as áreas mais afetadas pela seca e falta de alimento, para as terras do sul, em Sidamo, Kefa, 

Ilubabor e Gamo-gofa, esse deslocamento era então o reassentamento. E ao chegarem nessas 

novas regiões, os camponeses eram alocados em vilas, onde iriam residir, plantar, e viver, 

posto que, a entrada e saída dessas vilas ocorria somente mediante autorização dos chefes 

militares existentes como uma forma de governador geral, em cada uma delas. Tendo em vista 

que essas políticas não eram opcionais, geraram além de várias mortes, uma intensa fuga dos 

camponeses das regiões norte para o Sudão138 e outros países próximos, em busca de refúgio. 

_______________  
 
137 Tradução própria. Original: “services such as the sale of farm inputs and consumer items that were often 

rationed, the provision of loans, the education of peasant association members in socialista philosophy”. 
138 O apoio e acolhimento sudanês pode ser interpretado como um interesse do governo do Sudão, estando 

naquele período aliado aos EUA, em desestabilizar a Etiópia indiretamente para, assim, evitar uma guerra. 
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Tal quais os constantes conflitos com a Eritreia, essas políticas do governo militar 

geraram caos e destruição na região Tigray, por conta disso, muitos habitantes, acabavam se 

aproximando da TPLF, pois as contra insurgências organizadas pelo DERG “aumentou a 

popularidade das frentes e a impopularidade do regime”139 (TAREKE, 2009, p.95). Existindo 

desde 1975, a frente de libertação do povo Tigray, consolida-se e expande suas atividades 

entre os anos de 1979 e 1987, formando nesse interim, um forte vínculo com a luta dos 

eritreus, e um amplo e munido exército. Para o historiador etíope Gebru Tareke, 

diferentemente dos levantes separatistas ocorridos nas regiões norte, ainda durante o regime 

imperial, agora as manifestações que emanam dessas áreas, buscam o poder estatal. 

Entendendo e perseguindo, desse modo, o poder político e econômico como únicos meios 

para o desenvolvimento e liberdade para o Tigray. Isto posto, notamos que as transformações 

ocorridas na estrutura do poder central etíope, estão associadas a constante necessidade do 

Estado reafirmar e manter seu domínio sobre as margens, que não aceitavam esse controle. 

Igualmente, essas margens começaram a entender que é no Estado que estaria a chave para 

garantir a própria autonomia e impor seus interesses específicos. 

A intensa violência política e terror operados na capital e centros urbanos nos anos 

1974-1978 efetivou o domínio pelos militares do poder central e a estrutura do Estado, no 

entanto, nas regiões periféricas, o poder dos grupos opositores se desenvolvia intensamente, 

tanto quanto suas campanhas contra o regime. A força, dessa maneira, que nos anos inicias do 

regime mostrou-se em partes eficaz, utilizada na guerra com a Somália entre 1977-1978, e na 

constante guerra com a Eritreia, nos anos 1980 já não representava uma solução para os 

movimentos contrários ao regime militar. Buscando, então, estabelecer instituições que 

potencializariam a hegemonia e legitimidade do governo militar, em 1979 o PMAC cria a 

Commission to Organize the Party of the Workers of Ethiopia - COPWE, com o intuito de 

criar um partido de vanguarda civil, pois como propõe o historiador Edmond Keller 

“Mengistu acreditava que a criação de um partido de vanguarda alcançaria os objetivos do 

regime de obter controle político sobre a população em geral e de garantir a legitimidade 

popular”140 (KELLER, 1993, p.211). Essa comissão buscava aglutinar todas associações civis 

criadas pelo regime nos anos 1970 – como associação das mulheres, da juventude, e dos 

trabalhadores etíopes – atribuindo assim o caráter civil do partido. Sendo essas associações 

vinculadas ao Estado, seus líderes – aqueles que tinham a função de dar voz as demandas da 

_______________  
 
139 Tradução própria. Original: “increased the fronts popularity and the regime’s unpopularity”. 
140 Tradução própria. Original: “Mengistu believed the creation of a vanguarda party would accomplish the 

regime’s goals of gaining political control over the general population and of securing popular legitimacy”. 
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população – eram integrantes do exército e próximos a Mengistu, de modo que Keller (1993) 

argumenta que essas associações representavam mais certa fachada, do que um espaço 

político para o debate popular.  

Em 12 de setembro de 1984, data da comemoração dos 10 anos da revolução, 

Mengistu anuncia a formação do Workers Party of Ethiopia – WPE, que passa gradualmente, 

a gerir todas as instituições do Estado etíope em 1987, quando o PMAC é formalmente 

abolido. Concomitantemente em 1987 é proclamada a Constituição etíope juntamente com a 

República Democrática Popular da Etiópia que tem como líder Mengistu Haile Mariam.   Ao 

mesmo tempo dessas ações do Estado, as conquistas das tropas da ELF e da TPLF tornam-se 

cada vez mais recorrentes, notoriamente a partir de 1988 o governo etíope já não realizará 

nenhuma grande vitória. De modo que, podemos identificar no esforço do regime militar em 

criar diversas instituições políticas e em reorganizar-se internamente, sendo a busca pela 

neutralização dos movimentos regionais, visto que “nas áreas rurais, os grupos incorporados 

na Etiópia nos séculos XIX e XX, como o oromo, o afar, o somali e os eritreus, começaram a 

intensificar suas demandas por autodeterminação”141 (KELLER, 1993, p.235).  E mesmo com 

o domínio da burocracia, das finanças e da violência o Estado etíope não mais sustentava sua 

autoridade e soberania, notoriamente, frente as populações periféricas. 

  

 

4 CAPITULO III – O QUE TROUXE A REVOLUÇÃO? 

4.1 A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ETIÓPIA: OS ESCRITORES, O PARTIDO EPRP 

E A HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO ETIOPE DE 1974. 

Para Addis Hiwet (1976, p.1) situações revolucionárias significam “rupturas decisivas na 

continuidade do processo histórico”142 e ocorrem “quando as contradições, até então 

acumuladas e reprimidas de uma formação social, são lançadas e lutadas no campo aberto da 

luta de classe”143. E definia o modo de produção feudal e as relações comercias capitalistas, 

como as contradições da Etiópia imperial dos anos 1970:  

_______________  
 
141 Tradução própria. Original: “in the rural areas, groups incorporated into Ethiopia in the XIX and XX 

centuries such as the oromia, afar, somali and eritreans, began to step up their demands for the self-

determination”. 
142 Tradução própria. Original: “decives breaks in the continuum of the historical process.” 
143 Tradução própria. Original: “when the hitherto accumulated and pent up contradictions of a social 

formation are released and fought out in the field of open class strugle”  
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“As contradições essenciais da formação social transicional poderiam ser 

conceitualizadas nos seguintes termos: a desintegração do modo feudal de 

produção no contexto, e sob o impacto do desenvolvimento generalizado de 

relações de commodities e capitalistas, e a penetração sistemática do 

imperialismo na formação social etíope.”144 (HIWET, 1976, p.3) 

Ainda sobre o período revolucionário etíope, o EPRP (2006, p.4) propôs estes 

apontamentos para caracteriza-lo:  

“Com a Etiópia tão atrasada, e a juventude progressista tão despertada para 

trazer mudanças, identificando-se com a luta anti-imperialista em todo o 

mundo, a adoção da ideologia radical da esquerda como veículo de mudança 

foi algo dado. Durante esse tempo, qualquer pessoa na Etiópia que queria uma 

mudança real e significativa não poderia evitar ser um esquerdista.”145  

Igualmente, Michael Chege, pesquisador queniano e observador da revolução etíope, 

em 1979 definiu esse acontecimento revolucionário:  

“Agora, perto de cinco anos desde uma revolução liderada pela classe 

trabalhadora etíope, estudantes e uma variedade de elementos da pequena-

burguesia, derrubaram a monarquia do imperador Haile Selassie I, eleito de 

Deus, o Rei dos Reis e o Leão Conquistador da Tribo de Judá. Juntamente 

com o Imperador, levou embora o arcaico sistema de terra feudal que dominou 

quase todos os aspectos de toda a sociedade etíope.”146 (1979, p.359) 

Podemos perceber, frente estes extratos, como a revolução etíope foi referenciada 

sendo o marco para uma nova Etiópia, a abertura para uma realidade liberta das relações 

feudais e imperialistas. Diante disso, é possível notar como as ambições revolucionárias 

relacionaram-se com o passado etíope, afim de definir as estruturas atrasadas, exploratórias e 

coloniais como um obstáculo a ser vencido. E como convergência entre as fontes analisadas 

está a noção de que a vitória sobre esse retrocesso realizar-se-ia somente através da revolução.  

As investidas em salientar as relações feudais e a servidão em contraste com a riqueza 

da elite imperial, assim como, o atraso das instituições políticas imperiais e sua ineficiência 

endossam a necessidade de confrontação, portanto da revolução, para a transformação do país. 

O feudalismo e a servidão são manifestados como elementos para legitimar as motivações em 

prol da revolução, e também, para descreditar daqueles indivíduos contrários a ela. Nesse 

sentido, o contexto etíope foi estudado e apresentado pelos documentos e produções do 

_______________  
 
144 Tradução própria. Original: “The essential contradictions of the transitional social formation could be 

conceptualized in the following terms: the desintegration of the feudal mode of production in the context and 

under the impact of widespread development of commodity and capitalist relations, and the systematic 

penetration of Imperialism into the Ethiopia social formation.” 
145 Tradução própria. Original: “with Ethiopia so backward and the progressive youth so aroused to bring 

change, identifying with the world wide anti imperialist struggle and the adoption of radical left ideology as a 

vehicle for change was almoust a given. During that time, anyone in Ethiopia who wanted a reala and 

meaningful change could not avoid being a Leftist.” 
146 Tradução própria. Original: “now close to five years since a revolution spearheaded by the Ethiopian working 

class, students, and na assortment of petty-bourgeios elements, overthrew the monarchy of Emperor Haile 

Selassie I, Elect of God, King of Kings, and the Conquering Lion of the Tribe of Judah. With the Emperor has 

gone the archaic feudal land system which dominated nearly all aspects of the entire Ethiopian society.” 



 
 

 

80 

período revolucionário, em compasso com a perspectiva marxista quanto as características de 

um contexto pré-revolucionário passível de vivenciar as transformações de uma revolução 

socialista. A maneira pela qual o passado etíope é reportado nas produções revolucionárias, 

então, constrói uma imagem da Etiópia imperial sendo atrasada e exploradora. E independente 

da veracidade dessas acusações, o interessante para esta pesquisa, é notar como certas 

características foram privilegiadas em função do direcionando para um desfecho irrevogável 

na história etíope: a ocorrência da revolução. Nesse sentido, a associação com a ideologia de 

esquerda conforme argumenta o EPRP (2006), em meio ao binarismo da Guerra Fria 

funcionou como uma maneira do movimento estudantil etíope definir seu afastamento de tudo 

aquilo que poderia ser associado ao “regime imperial que manteve a Etiópia retrógrada”147 

(EPRP, 2006, p.4). Tendo em vista que mesmo posteriormente ao contexto revolucionário, já 

em 2006, o EPRP argumenta sobre a criação do partido em 1972 sendo:  

“formado para preencher a lacuna, ou a necessidade de um partido político de 

liderança, e para organizar a luta armada pela libertação da grande maioria dos 

camponeses e dos trabalhadores. [...] foi formado como um partido 

esquerdista, com uma escolha ideológica claramente definida, uma força anti-

imperialista e anti feudal”148. (EPRP, 2006, p.5) 

Essa passagem do relatório político do ERPR, nos permite notar ainda, como a 

associação entre os elementos do passado etíope e as projeções para o futuro, foram 

embutidos de sentido através da luta revolucionária. Ou seja, a revolução na Etiópia acarretou, 

conforme as produções aqui estudadas, em uma nova maneira de se perceber o passado e a 

organização da sociedade etíope. As rupturas nas relações de posse da terra e de produção 

foram interpretadas como determinantes para o fim do regime Imperial e, consequentemente, 

o início da construção de um novo Estado no país. A revolução foi vista como o único meio 

pelo qual os elementos e as condições desse passado poderiam ser refeitos, ou revolucionados, 

logo, o Estado e seus dispositivos de governo foram percebidos como o meio para gerar as 

transformações ambicionadas. Posto que, essa associação converge com a perspectiva Estado 

centrada, que percebe o controle do poder econômico, social e político no continente 

africano, como indissociável do Estado e seus aparatos. Por conseguinte a interpretação do 

contexto etíope conforme uma realidade comprometida pelas amarras feudais e imperialistas 

pode ser relacionada com a escrita marxista da história etíope, especialmente durante os anos 

1960-1970. E pode ser repensada, para além das associações propostas com o passado feudal 

_______________  
 
147 Tradução própria. Original: “imperial regime that kept Ethiopia backward”. 
148 Tradução própria. Original: “formed to fill the gap or the need for a leading political party and to organize the 

armed struggle for the liberation of the vast majority of the peasants and working people. [...] it was formed as 

a leftist partty with a clearly set ideological choice, an anti imperialista and anti feudal force.” 
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etíope, ao consideramos a perspectiva da inevitabilidade da revolução para a transformação do 

país.  

O Estado, como representante do poder central, das instituições e meios do governo, 

foi disputado por diversos grupos etíopes após a revolução no país. Isto, pois, a ocorrência da 

revolução, acarretou na quebra da legitimidade sagrada daqueles que ocupavam o poder 

imperial etíope, e da tradição milenar. Algo que influenciou diretamente na possibilidade de 

participação na administração pública para grupos habitantes da região, que até então, eram 

negados e excluídos por questões religiosas e familiares de integrar a estrutura do poder 

central. Sendo então, o domínio da estrutura do Estado uma possibilidade, que com o 

desfecho da revolução em 1974, transformou-se no objetivo e o resultado buscado por todos 

os partidos e frentes envolvidas.  

Como foi debatido nos capítulos anteriores desta monografia, durante o regime 

imperial as divisões do Estado etíope eram feitas através das províncias territorialmente 

definidas entorno de uma etnia que historicamente, ocupava aquela porção de terra. No 

entanto, a cristalização da associação entre regiões e etnias, promovida pela administração 

estatal, possibilitou a essas mesmas etnias identificarem-se como representantes de 

nacionalidades diferentes da etíope. Esse processo, porém, acarretou em conflitos locais, visto 

que, na maior parte das províncias não havia somente uma etnia, mesmo em territórios que 

eram atrelados a um perfil étnico único, e consequentemente, determinadas etnias mantinham 

certo privilegio quanto as outras no acesso ao poder central e aos benefícios oferecidos pelo 

Estado. Desse modo, a revolução representou para muitas dessas nacionalidades 

marginalizadas, a oportunidade de pleitear por sua autonomia política, visto que, a “Etiópia 

não deveria ser uma prisão de povos e nacionalidades”149 (EPRP, 2006, p.180). As ações do 

governo Somali ao iniciar a guerra do Ogaden, a Frente de Libertação Oromo – OLF e da 

Frente de Libertação da Eritreia – ELF foram importantes exemplos representantes dessa 

perspectiva sobre a revolução abrir espaço para a libertação nacional frente a Etiópia.  

A proposta, então, da reforma agrária desenvolvida já em 1974, e a reorganização dos 

líderes e instituições locais logo após a proclamação do regime provisório militar, 

desestruturou os antigos meios de dominação e referenciais da organização social etíope. 

Tendo em vista que durante o império, a unidade territorial etíope era mantida pelo domínio, 

conquista e usurpação de direitos e terras dos povos locais, e esses direitos eram transferidos 

para indivíduos nomeados pelo imperador. Rapidamente, contudo, a elite militar apropriou-se 

_______________  
 
149 Tradução própria. Original: “Ethiopia should not be a prison of peoples and nationalities”. 
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da incumbência de manter a unidade nacional etíope, de modo que, passou a assegura-la 

através da força, tal qual durante o império. Com isso, os militares combatiam todo e qualquer 

movimento separatista, considerados uma afronta a revolução e contrários ao 

desenvolvimento da Etiópia.    

Retomando a frase de Gebru Tareke quanto a revolução ter agitado um ninho de 

vespas no país (2009, p.45) é possível associá-la as insurgências populares que após 1974, 

dominaram o cenário político etíope. E partindo dessa premissa, podemos entender o período 

revolucionário na Etiópia, para além das relações entre a perseguição e o regime militar, bem 

como, da opção pelo socialismo e a influência do mundo bipolarizado pela Guerra Fria. 

Aferindo, então, que este período foi decisivo para o reconhecimento do Estado como 

gerenciador de todos os âmbitos sociais, políticos e econômicos da Etiópia, e que o domínio 

dessa estrutura de poder forneceria a libertação para as nacionalidades subjugadas com intuito 

de construir um novo Estado para Etiópia, e dessa maneira, transformar a situação de sua 

região e grupo populacional. A posição de vanguarda, isto é, daqueles com a missão de 

direcionar a Revolução dos grupos EPRP e MEISON e do próprio DERG, convergem na 

percepção do Estado como o agente exclusivo de mudança na Etiópia. E ambicionam o 

controle dos meios estatais para propor e definir sua autoridade e seus respectivos projetos 

políticos. Além de auto proclamarem-se como representantes da vontade geral do povo etíope. 

Podemos conceber as disputas pelo poder do Estado, e portanto, a função de liderança da 

Revolução após 1974 como a tentativa destes grupos de definir o caminho para o 

desenvolvimento e modernização da Etiópia e concomitantemente assegurar sua posição e 

privilégio durante esse processo de formação do Estado.  

 A revolução etíope de 1974 figura entre os temas da história contemporânea da Etiópia 

mais intensamente pesquisado, de modo que, apresenta uma vasta e variada produção 

acadêmica nacional e internacional, elaborada, em muitos casos, por etíopes no exílio. Frente 

a isso, a metodologia seguida nesta pesquisa para analisarmos tanto o movimento estudantil e 

as associações com a educação ocidental, igualmente, a questão da violência e perseguição 

empreendidas pelo regime militar ao definir sua autoridade soberania, foi pensada 

considerando o contexto das produções e o envolvimento dos autores estudados. Para além 

disso, buscamos tangenciar nossa analise conforme os debates acadêmicos da história política 

africana. Percorrendo, então, a formação do Estado etíope e suas relações com a região do 

Chifre da África coerente com as perspectivas historiográficas, notoriamente de Jean-François 

Bayart (2009), que compreendem esse processo a partir das ressiginificações específicas de 

cada região no continente africano.   
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Seguindo esta premissa, a bibliografia examinada nesta pesquisa buscou priorizar as 

produções feitas por etíopes sobre a temática da revolução. Tendo em vista que muitos destes 

autores, como Messay Kebede, Paulos Milkias, Dessalegn Rahmato e Alem Habtu, 

extensivamente abordados neste trabalho, estiveram envolvidos no movimento estudantil 

etíope, durante o período analisado, buscamos refletir brevemente, sobre as influências dessa 

relação (ZEWDE, 2014, p.7). Entendendo que seus respectivos envolvimentos e o estudo no 

exterior, podem ser associados as motivações para a escrita sobre esse acontecimento.  

Notoriamente, no caso do sociólogo Alem Habtu (2015, p.10), percebemos a crítica ao 

movimento estudantil e dos grupos como o MEISON e o EPRP por “usar o movimento 

estudantil como base social150” e nesse sentido, propõe que “as lideranças desses partidos têm 

responsabilidade criminal para milhares de estudantes que morreram desnecessariamente.”151 

Isto pois, nos anos 1970 Alem Habtu residia em Nova Iorque com seu irmão, Mesfin Habtu, 

presidente da ESUNA naquela ocasião, e em 1971, comete suicido. Alem Habtu argumenta 

que a motivação para tal atitude de seu irmão ocorreu frente a interceptação e divulgação de 

suas correspondências privadas nas quais havia informações sobre as organizações do 

movimento estudantil – como a ESUNA e a ESUE – e sobre a formação de um grupo político 

na Etiópia. Alem Habtu ainda afere, que a invasão das correspondências de seu irmão 

decorreu das disputas internas entre os membros do movimento estudantil no exterior. O 

historiador etíope Bahru Zewde (2014) considera que as críticas de Alem Habtu ao 

movimento estudantil, desse modo, estão conectadas tanto as pesquisas elaboradas pelo 

sociólogo, quanto por suas motivações pessoais. Este caso dos irmãos Habtu é debatido aqui 

exatamente pois nos fornece a possibilidade de entender como a escrita sobre a Revolução de 

1974 é também, a escrita de uma versão, uma memória sobre esse acontecimento. Ou seja, 

uma tentativa de se propor uma maneira de interpretar o acontecimento histórico, embutindo-

o de significado e sentido conforme interesses do presente.  

Igualmente, o documento analisado “A verdade sobre o EPRP”152 escrito por membros 

do partido em 2006, relata como intenção narrar a verdadeira história da formação deste grupo 

nos anos 1970 e seu envolvimento com a revolução de 1974, definindo o objetivo e o público 

assim: 

"Isto é escrito para jovens etíopes, especialmente aqueles nascidos no exterior 

que não conhecem ou falam pouco das línguas amárica ou de outras etíopes. O 

_______________  
 
150 Tradução própria. Original: “use the student movement as their social base”. 
151 Tradução própria. Original: “the leaderships of theses parties have criminal responsibility for the thousands of 

students who died needlessly”. 
152 Tradução própria. Original: “The truth about the EPRP”. 
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objetivo é apresentar brevemente alguns aspectos da história do Partido 

Revolucionário do Povo etíope (EPRP) e desprezar as mentiras espalhadas 

contra ele, o primeiro partido político moderno na história da Etiópia” (EPRP, 

2006, p.1)153. 

 A justificativa para tal intenção é colocada no documento da seguinte maneira: “deixe 

quem estava no evento falar”154 propondo que “nós pretendemos dar-lhe os fatos para permitir 

que você faça suas próprias conclusões”155 (EPRP, 2006, p.1). Em vista disso, é possível 

compreendermos a relevância da revolução representando um marco histórico para o debate 

sobre a política na Etiópia, ainda no século XXI. Nesse sentido a escrita do documento pelo 

EPRP e a relação com a construção de uma perspectiva sobre o período revolucionário e suas 

transformações, pode ser aferida a partir da seguinte afirmativa: “deixe-nos referir da história 

para dispor o registro honesto”156 (2006, p.7). A revolução de 1974 mesmo que tendo sida 

conduzida pelos militares do DERG, foi vivenciada pelos agentes envolvidos e 

posteriormente escrita por alguns deles, representando a tentativa de cada qual registrar sua 

versão e os significados percebidos sobre a Revolução. Ao percorrer o período revolucionário 

o EPRP salienta o caráter histórico do período, a sua relevância para o futuro da Etiópia dos 

anos 1970: 

“As mesmas demandas foram feitas pelos professores, estudantes, por alguns oficiais e 

soldados da guarda imperial, por membros da Força Aérea, do Corpo de Aviação e 

Engenharia do Exército e por funcionários da administração civil. Folhetos, 

resoluções, manifestações de protesto - esses foram tempos históricos durante os quais 

as pessoas jogaram os grilhões de apatia e submissão e levantaram coragem para 

exigir seus direitos. Eles estavam desarmados, mas poderosos em sua determinação e 

unidade, na medida em que tinham uma organização no EPRP que guiava a luta”157 

(EPRP, 2006, p.8) 

 Simultaneamente, o Partido Revolucionário do Povo Etíope teme “por aqueles que 

ouviram apenas a história revisada e falsa”158 alegando que "aqueles que eram crianças 

durante os anos setenta, foram expostos apenas à "história", conforme escrito pelo DERG e 

_______________  
 
153 Tradução própria. Original: “This is written for young ethiopians, especially those born abroad who do not 

know or speak little of amharic or other ethiopian languages. The aim is to briefly presente some aspects of the 

history of the Ethiopian People’s Revolutionary Party (EPRP) and to debunk the lies spread against it, the first 

modern political party in the history of Ethiopia”. 
154 Tradução própria. Original: “Let he who was there at the event speak”. 
155 Tradução própria. Original: “We intend to give you the facts to enable you to make your own conclusions”. 
156 Tradução própria. Original: “let us refer from history to set the record straight”. 
157 Tradução própria. Original: “The same demands were echoed by teachers, students, by some officers and 

soldiers of the Body Guard, by members of the Air Force, the Army Aviation and Engineering Corps and by 

employees in the civil administration. Leaflets, resolution, protest demonstrations – those were historic times 

during wich people threw away the shackles of apathy and submission and rose up with courage to demand 

their rights. They were unarmed but powerful in their resolve and unity, in that they had na organization in the 

EPRP guiding the struggle”. 
158 Tradução própria. Original: “by those who have heard only the revised and false history”. 
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pelo TPLF"159. A relação entre a produção de uma versão para a história da Revolução e a 

missão de guia-la executadas pelo EPRP, podem ser observadas como a identificação deste 

grupo e seus membros como os etíopes suficientemente esclarecidos para promover a 

transformação da Etiópia. Assim, notamos que a posição de vanguarda percebida entre os 

grupos advindos do movimento estudantil etíope, corresponde a interpretação da Revolução 

sendo uma possibilidade de envolvimento com a construção de uma Etiópia moderna, de um 

Estado com instituições renovadas. Entre os militares, podemos entender que esse mesmo 

evento histórico, foi significado representando a ideia de que o domínio da formação do 

Estado etíope após a revolução traria a possiblidade de desenvolver e modernizar o país, 

controlando os limites e execuções dessas transformações, para que desse modo a a unidade 

nacional etíope e os privilégios do exército não fossem comprometidos no desenrolar da 

reconfiguração estatal após 1974.   

_______________  
 
159 Tradução própria. Original: “those who were children during the seventies and have been exposed only to 

“his tory” as written by the DERG and the TPLF”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A proposta desta pesquisa buscou analisar as transformações no Estado decorridas com a 

revolução etíope de 1974, e para tanto, o primeiro capítulo foi dedicado ao estudo das 

estruturas sociais, políticas e econômicas do contexto anterior aos anos 1970, ou seja, do 

regime imperial etíope. Especial atenção foi dada as relações com a posse de terra, pois 

representa o fator determinante para organização social na Etiópia, e os esforços do poder 

central em manter a autoridade e soberania da região, assim como a unidade territorial. 

Prosseguimos, no segundo capítulo, para o estudo do período revolucionário compreendendo 

as reformas propostas pelo PMAC, principalmente a reforma agrária, e as mudanças geradas 

por elas, e ao mesmo tempo, examinamos as disputas pelo poder central desenvolvidas após a 

Revolução. Sendo assim, o terceiro capítulo intencionou mapear os distintos significados 

vinculados a este acontecimento, pelos principais grupos aqui aferidos, apontando para a 

associação estabelecida por eles que atribuiu a Revolução de 1974 o significado de demarcar 

a transformação da Etiópia em um país e Estado moderno.  

 Partindo disso, podemos admitir que as propostas do regime militar quanto a reforma 

agraria e a nacionalização das terras etíopes, bem como, as atividades desenvolvidas pelas 

associações urbanas e campesinas, acarretaram na transformação do sistema de posse e do 

direito à terra no país. As diferenças regionais na execução dessas atividades, no entanto, 

apontam para certas continuidades entre a posse vinculada a tradição familiar nas regiões 

norte. Para além disso, o reassentamento e a formação de vilas nas terras do sul, remonta uma 

relação histórica160 de expropriação dos direitos das populações habitantes da região sul da 

Etiópia. Outro fator de mudança vinculado as propostas do DERG sobre a terra, tem relação 

com o controle centralizado no Estado da valoração monetária das produções agrícolas e 

pastoris, excluindo, assim, das relações comerciais a antiga elite dona de terra, e a 

possibilidade de autonomia dos camponeses. Ademais, a reorganização das províncias 

imperiais em regiões do Estado etíope, e a renomeação de todos os representantes do governo, 

podem ser interpretadas sendo uma maneira pela qual os militares conquistariam o poder 

político na Etiópia, demarcando a presença do Estado nas mais variadas esferas da sociedade.  

_______________  
 
160 É referenciado como histórica a relação de expropriação das terras da região sul da atual Etiópia tendo em 

vista o processo de anexação desse território durante o século XIX. 
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 Sendo os membros do exército parte de uma elite com poder e prestigio na Etiópia 

imperial, o controle das transformações decorrentes da Revolução era primordial para a 

conservação dessa posição. Independente da viabilidade ou não do movimento estudantil 

etíope ocupar o poder central após 1974, a apropriação e conquista do Estado pelos militares 

pode ser observada como a intenção desse grupo em ditar o caminho pelo qual a Revolução 

deveria seguir em detrimento de qualquer outro. Isto pois, a posição favorável dos grupos 

estudantis como o MEISON e o EPRP, ainda nos anos 1970, quanto aos movimentos 

separatistas, em especial o eritreu, era percebida pelo exército como uma afronta a unidade 

territorial da nação etíope. De modo que o DERG, e a partir dos anos 1980 o Coronel 

Mengistu, ao buscar total autoridade sobre o aparato estatal etíope, intencionou fazer frente a 

qualquer concorrência que divergisse do que os militares propunham para a o Estado e a 

nação na Etiópia. Partido disso, para analisarmos as transformações consequentes da 

revolução etíope de 1974, empregamos o suporte teórcio formulado por Jean-Françóis Bayart 

(2009) em sua obra The State in Africa, sobre a busca por hegemonia entre os grupos que 

ocupam a formação do Estado moderno, definindo essa intenção a partir de dois tipos ideais:  

“Em primeiro lugar, o da modernização conservadora segundo a qual os 

grupos dominantes já estabelecidos mantêm seu poder [...] e, em segundo 

lugar, o da revolução social, que provoca a queda dos grupos dominantes e a 

elevação de pelo menos uma seção dos grupos subordinados.”161 (BAYART, 

2009, p.119). 
Pensando em contextos dos demais Estados africanos que semelhantes ao etíope, a 

formação do Estado moderno foi acompanhada pelo fim de um regime imperial ou local, e 

decorreu através de uma revolução ou golpe durante o século XX, especialmente entre os anos 

1960-1970, que gerou diversas disputas pelo poder, Bayart cita o caso de Burundi e Uganda. 

Onde a relação entre a elite local vinculada ao poder central nas respectivas regiões, e as 

tensões geradas com as confrontações por parte daqueles que consideravam-se os indivíduos 

habilitados a conduzir a modernização do Estado, resultou nas palavras do autor: “em uma 

contradição estritamente política entre o Estado no ‘centro’ e a monarquia na ‘periferia’” 

(BAYART, 2009, p.123).  Esta contradição torna-se plausível com o contexto revolucionário 

etíope, ao passo que entendemos os levantes na região Tigray e na região Gonder, 

relacionados com a TPFL e o EDU, como a expressão de uma elite imperial cristã amhara-

tigray que se opôs a sua marginalização na política nacional – ou seja, da construção do 

Estado – e desse modo, da perda de seus privilégios e hegemonia política no país. Por 

_______________  
 
161 Tradução própria. Original: “Firstly, that of conservative modernisation whereby the already established 

dominant groups maintain their power [...] and secondly, that of social revolution, wich brings about the 

downfall of the dominant groups and the rise of at least a section of the subordinate groups.”   
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conseguinte notamos que a oposição feita por esses grupos representantes de nacionalidades – 

e não étnias como argumentam as fontes – ao DERG, estava associada também as 

interferências no direito tradicional de posse de terra, bem definido nas regiões norte da 

Etiópia, e que delineava a estrutura social e econômica dos habitantes dessas áreas.   

 As transformações na Etiópia após 1974 como foram relatadas nas fontes, 

incorporaram o caráter de revolução do Estado etíope, de modo que exaltaram as diferenças 

entre o período imperial e o revolucionário através da atenção dada as contradições presentes 

no país quanto a posse e direito sobre a terra. Justificando, portanto, as medidas do governo 

como parte do processo de civilização, desenvolvimento e modernização da Etiópia, sendo 

através destes ideais que a Revolução de fato ocorreria e as contradições da região seriam 

sanadas. Nesse sentido, podemos atribuir a Revolução etíope de 1974 o resultado de ter 

transformado a política, economia e sociedade do país ao redefinir o direito sobre as terras, 

algo que ficou marcado como o processo do inicio do regime militar que acarretou no fim do 

imperial. No entanto, o aparto do Estado continuou a ser alimentado por uma elite – nesse 

caso militar – que buscou a manutenção dos seus benefícios frente aos demais etíopes, e que 

definia o perfil nacional e do opositor como uma maneira de afirmar sua hegemonia e 

autoridade. Nesse cenário, os meios estatais foram ainda utilizados para assegurar a soberania 

deste grupo no poder, assim como a unidade territorial nacional. Somando a isso as resoluções 

do DERG quanto aos direitos sobre a posse de terra, podemos aferir quanto a transformação 

da sociedade e suas hierarquias.  

O regime militar etíope após 1974 foi compreendido nesta pesquisa, sendo a ação de 

um grupo beneficiado por certas estruturas sociais imperiais, porém, aprisionados por outras, 

e que frente a isso, buscou assimilar o poder estatal conservando certos aspectos da 

organização política, social e econômica etíope imperial que os permitissem perpetuar seus 

privilégios. Tendo em vista a possibilidade de outros grupos concorrentes – como os 

estudantes, trabalhadores e intelectuais – e seus respectivos projetos alçarem o Estado e, 

portanto, conduzirem a revolução de 1974 na Etiópia. 

 

 

 

 

 



 
 

 

89 

REFERÊNCIAS 

DOCUMENTOS 

Fonte principal 

Relatório político. Ethiopian People's Revolutionary Party – EPRP. "The Truth About the   

EPRP",   2006.   Disponível    em:  <https://archive.org/stream/TheTruth AboutThe 

EthiopianPeoplesRevolutionaryParty/EPRP_djvu.txt> Acessado em: 01/02/2017. 

Fontes coevas  

CHEGE, Michael. The Revolution Betrayed: Ethiopia, 1974–9. The Journal of Modern 

African Studies, v. 17, n. 3, p. 359-380, 1979.  

Editorial: Ethiopian People's Revolutionary Party – EPRP. The War in the Ogaden. Abyot!, 

Vol. II, No. 5, Julho/Agosto, 1977. Disponível em: < https://www.marxists.org 

/history/erol/ethiopia/ogaden.pdf > Acessado em: 05/09/2017. 

HIWET, Addis. From Autocracy to Bourgeois Dictatorship, 1976. Disponível em: 

<https://www.marxists.org/history/erol/ethiopia/bourgeois-dictatorship.pdf > Acessado em: 

22/07/2017. 

NICOLAS, Gildas. Protest in Ethiopia. Ufahamu: A Journal of African Studies, v. 2, n. 3, 

1972. Disponível em: <https://escholarship.org/content/qt18d681jd/qt18d681jd.pdf> 

Acessado em: 22/07/2017. 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

ABATE, Yohannis. The society and its environment. IN: OFCANSKY, P. Thomas, BERRY, 

LaVerle. (Ed) Ethiopia: a country study. Federal Research Division, Library of Congress, 

4.ed. 1993, capítulo 2, p.69-141. 

ABBAY, Alemseged. Nationalism in historic Ethiopia. Nationalism and ethnic politics, v. 16, 

n. 3-4, p. 269-289, 2010. 

https://archive.org/stream/TheTruth%20About
https://www.marxists.org/history/erol/ethiopia/bourgeois-dictatorship.pdf
https://escholarship.org/content/qt18d681jd/qt18d681jd.pdf


 
 

 

90 

ABBINK, Jon. The impact of violence: the Ethiopian 'Red Terror' as a social phenomenon. 

1995. Disponível em: <https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/ 

1887/9092/asc_1242160_029.pdf?sequence=1> Acessado em: 11/04/2017. 

ADAL, Yigremew. Review of landholding systems and policies in Ethiopia under the 

different regimes. Ethiopian Economic Association, Working paper, n. 5, 2002. 

ADEJUMOBI, Saheed A. The history of Ethiopia. Greenwood Publishing Group, 2007. 

AKPAN, M. B. “Libéria e Etiópia, 1880-1914: a sobrevivência de dois Estados africanos” IN: 

BOAHEN, A. A. (Ed.) História Geral da África– Vol. VII – África sob dominação colonial, 

1880-1935. SP Ática/UNESCO, 1991, p. 281-318. 

______, “A Etiópia e a Libéria, 1914-1935: dois Estados africanos independentes na era 

colonial” IN: BOAHEN, A. A. (Ed.) História Geral da África– Vol. VII – África sob 

dominação colonial, 1880-1935. SP Ática/UNESCO, 1991, p. 833-873. 

BALSVIK, Randi Rønning. Addis Ababa University in the Shadow of the Derg, 1974-1991. 

In: Svein Ege, Harald; Birhanu Teferra Aspen & Shiferaw Bekele (orgs): Proceedings of the 

16th International Conference of Ethiopian Studies, 2009. p. 259-272. 

BAYART, Jean-François. The state in Africa; The Politics of the Belly. Polity Press, 2009. 

BERHE, Aregawi. "Revisting resistance in Italian-occupied Ethiopia: The Patriots' Movement 

(1936-1941) and the redefinition of post-war Ethiopia." IN: ABBINK, Gerrit Jan; DE 

BRUIJN, Mirjam; VAN WALRAVEN, Klaas (Ed.). Rethinking resistance: revolt and 

violence in African history. Brill, 2003, p.87-113.  

BRANCO, Alberto Manuel Vara. "Do Reino de Axum ao Reino da Etiópia (Século I D.C. ao 

século XVII): A Força e o Isolamento do Cristianismo na África do Norte e Nordeste." 

Millenium, Vol.48 jan/jun, 2015, p. 63-74. 

CHEGE, Michael. Las teorias de la ciência política como um obstáculo para entender el 

problema de la violencia política y de Estado en África. ISTOR, ano IV, nº 14, 2003, p.32-47. 

CLAPHAM, Christopher. The structure of regional conflict in northern Ethiopia. Disasters, v. 

15, n. 3, 1991, p. 244-253. 

COMITINI, Carlos. África Arde.  Rio de Janeiro: Codecri, 1980. 



 
 

 

91 

DAS, Veena; POOLE, Deborah. State and its margins: comparative ethnographies. In: 

Anthropology in the Margins of the State, 2004, p. 3-33. 

FAYISSA, Bichaka. Rent Seeking Behaviour of the Ethiopian Rulers as a Constraint to the 

Economic Development of the Oromo People. The Oromo Commentary. v. II, n. 1,  p. 17-20, 

1992.  

HABTU, Alem. Ethnic Federalism in Ethiopia: Background, Present Conditions and Future 

prospects, 2003, p.1-33. Paper submitted to the Second EAF International Symposium on 

Contemporary Development Issues in Ethiopia. Disponível em: 

<http://scholarworks.wmich.edu/africancenter_icad_archive/57/> Acessado em: 11/05/2017. 

_________. The Ethiopian Student Movement – ESM: My Experience in ESUNA, 1964-

1971. Nova Iorque, fevereiro de 2015. Disponível em: <http://aigaforum.com/articles/Habtu-

Alem-ESM-Presentation-Feb-2015.pdf> Acessado em: 11/05/2017. 

HALL, John G. Exploration of Africa—the emerging nations: Ethiopia in the modern world. 

Chelsea House Publishers, 2003. 

HOBSBAWM, Eric. Introdução. In: ______. e RANGER, Terence. A invenção das tradições. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, p.9-23. 

HRBEK, Ivan. A África setentrional e o chifre da África. In: MAZRUI, Ali A.; WONDJI, 

Christophe. (Ed) História geral da África, VIII: África desde 1935. Brasília: UNESCO, 2010, 

p. 152-190. 

KEBEDE, Messay. From Marxism-Leninism to Ethnicity: The Sideslips of Ethiopian Elitism. 

Northeast African Studies, v. 10, n. 2, p. 163-186, 2003. 

MARQUES, Alexandre K. Etiópia: um símbolo de africanidade. Historien – Revista de 

História, Petrolina, nº.4, out./abr. 2011. 

_________. "A questão Ítalo-Abissínia": os significados atribuídos à invasão italiana à 

Etiópia, em 1935, pela intelectualidade gaúcha. 226f. Dissertação (Mestrado em História) 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, 2008. 

MAKI, Momoka. Wayyane in Tigray and the Reconstruction of the Ethiopian Government in 

the 1940’s. In: Proceedings of 16th International Conference of Ethiopian Studies, 2007. p. 

655-663. 

http://scholarworks.wmich.edu/africancenter_icad_archive/57/
http://aigaforum.com/articles/Habtu-Alem-ESM-Presentation-Feb-2015.pdf
http://aigaforum.com/articles/Habtu-Alem-ESM-Presentation-Feb-2015.pdf


 
 

 

92 

MBEMBE, Achille. As formas africanas de auto-inscrição. Estudos afro-asiáticos, v. 23, n. 1, 

p. 171-209, 2001. 

_________. Necropolitics. Public Culture, Duke University Press, Volume 15, Nº 1, 2003, p. 

11-40.  

METAFERIA, Getachew. Ethiopia and the United States: history, diplomacy and analysis. 

Algora Publishing, 2009. 

MILKIAS, Paulos. METAFERIA, Getachew. (Ed.) The Battle of Adwa: reflections on 

Ethiopia’s historic victory against European colonialism. Algora Publishing, 2005.  

MUDIMBE, Valentin Yves. The idea of Africa. Indiana University Press, 1994, p.xi-xvii, 1-

37.  

_________. A invenção de África. Gnose, Filosofia e a Ordem do Conhecimento. Mangualde: 

Edições Pedago, 2013, p.1-42. 

NANDY, Ashis. The State: The fate of a concept. IN: The Romance of the State: and the fate 

of dissent in the tropics. Oxford University Press, 2007, p.1-14. 

NETO, José Maria G. de S. MELO, Marcos J. Literatura Africana Antiga: Essa ilustre 

desconhecida. Revista Eutomia, ano III – nº.2, Dezembro/2010. 

OLIVA, Anderson Ribeiro. Da Aethiopia à África: as ideias de África, do medievo europeu à 

Idade Moderna. Revista de História e Estudos culturais, v.5, n.4, ano V, out.nov.dez, 2008. 

RAHMATO, Dessalegn. The political economy of development in Ethiopia. In: Afro-Marxist 

Regimes: Ideology and Policy. Boulder: Lynne Reinner, 1987, p.155-179. 

RAPHAELI, Nimrod. Ethiopia: Emperor, Elites and Modernization. Civilisations, p. 422-434, 

1967. 

TADDIA, Irma. Ethiopian Source Material and Colonial Rule in the Nineteenth Century: The 

Letter to Menilek (1899) By Blatta Gäbrä Egzi'abehēr. The Journal of African History, v. 35, 

n. 3, p. 493-516, 1994. 

TAMRAT, Tadesse. O Chifre da África: os salomônidas na Etiópia e os estados do Chifre da 

África. IN: NIANE, Djibril Tamsir (Ed). História geral da África, IV: África do século XII ao 

XVI. 2.ed., Brasília: UNESCO, 2010, p.475-510. 



 
 

 

93 

TAREKE, Gebru. The Ethiopian revolution, war in the Horn of Africa. New Haven, Yale 

University, 2009. 

TIBEBU, Teshale. The making of modern Ethiopia: 1896-1974. The Red Sea Press, 1995. 

________. Ethiopia: The" anomaly" and" paradox" of Africa. Journal of Black Studies, v. 26, 

n. 4, p. 414-430, 1996. 

TIRUNEH, Andargachew. The Ethiopian revolution 1974-1987: A transformation from an 

aristocratic to a totalitarian autocracy. Cambridge University Press, 1993. 

TOGGIA, Pietro. The revolutionary endgame of political power: the genealogy of ‘red terror’. 

In: Ethiopia. African Identities, v. 10, n. 3, 2012, p. 265-280. 

TURNER, John, W. Historical Setting. IN: OFCANSKY, P. Thomas, BERRY, LaVerle. (Ed) 

Ethiopia: a country study. Federal Research Division, Library of Congress, 4.ed. 1993, 

capítulo 1, p. 1-67. 

VAN DER BEKEN, Christophe. Ethiopia: from a centralised monarchy to a federal republic. 

Afrika Focus, Vol. 20, Nº. 1-2, 2007, p. 13-48. 

VISENTINI, P. F. A Revolução Etíope. In: As Revoluções Africanas: Angola Moçambique e 

Etiópia. São Paulo: Editora Unesp, 2012, p. 125-175.  

WIEBEL, Jacob. Let the Red Terror Intensify": Political Violence, Governance and Society in 

Urban Ethiopia, 1976-78. In: The International Journal of African Historical Studies, v. 48, n. 

1, 2015, p. 13-30. 

ZEWDE, Bahru. Introdução. In: The Quest for Socialist Utopia: The Ethiopian Student 

Movement, C. 1960-1974. Boydell & Brewer Ltd, 2014. 

TOLA, Babile. To kill a generation: the Red Terror in Ethiopia. Free Ethiopia Press, 1989. 

 


