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                                                               RESUMO 

 

 

 O presente trabalho busca refletir sobre o lugar da imagem e história africana dando 
ênfase a essa analise no Brasil, e apresentar os romances produzidos na África como 
possibilidade de fonte histórica para a produção de novos trabalhos. A problemática 
reside na analise de como os fenômenos do nacionalismo e identidade somali aparecem 
no romance Maps do escritor Nuruddin Farah, tendo como pano de fundo da narrativa o  
acontecimento histórico da guerra do Ogadem entre Somália e Etíopia na década de 
1970. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work aims to reflect on the place of the image and African history 
emphasizing this analysis in Brazil, and present the novels produced in Africa as a 
possible historical source for the production of new work. The problem lies in the 
analysis of how the phenomena of nationalism and identity in the novel appear Somali 
writer Nuruddin Farah's Maps, with the backdrop of the narrative of the historical event 
Ogadem war between Somalia and Ethiopia in the 1970s. 
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   INTRODUÇÃO  
 

A história africana vem se renovando ao passar do tempo com a publicação de 

novos trabalhos que buscam compreender o continente de uma forma mais analítica e 

rica em conteúdo em contraste de uma história carregada de estereótipos e preconceitos 

que muito tempo imperou e foi responsável por uma imagem extremamente negativa a 

respeito do continente africano e seu povo. 

A busca pelo conhecimento acerca da África pode ser considerado um justo 

esforço contra os preconceitos estabelecidos que datam de séculos, preconceitos em 

praticamente todos os níveis da história africana: sociais, políticos e econômicos. 

 Parte da história do mundo está ligada direta e indiretamente ao continente 

africano, desde a Europa que se serviu muito da exploração de suas colônias africanas 

por mais de um século, passando por potências como os Estados Unidos que 

transformaram a Libéria em um dos seus depósitos de seus ex-escravos indesejados, até 

o Brasil que foi um grande importador da mão de obra escrava africana, sendo o ultimo 

país a abolir a escravidão e contar atualmente com uma população negra que constitui 

50,3% de sua demografia, e que cresce ainda mais.1 

Como visto, a história da África está intimamente ligada a história do mundo, e 

em alguns países como o Brasil, essa história está fundida por trocas de experiências 

culturais e raciais, enfim, essa história faz parte de nossa constituição enquanto povo e 

nação. 

Esses fatores foram essenciais para a minha escolha em trabalhar com a história 

da África. Me aproximei da história africana desde o início da minha graduação, mas 

precisamente desde o segundo semestre quando ao cursar uma disciplina relacionada a 

história do continente, pude notar o quanto ainda é preciso se conhecer sobre as 

histórias dos diversos países africanos.  

O meu trabalho com a história da Somália partiu da inquietação de 

constantemente ver notícias de teor negativo sobre esse país na em alguns veículos na 

                                                           

1 Dado acessado em: http://cenpah.blogspot.com/2010/01/populacao-negra-no-brasil-ja-e-503.html em 
29/02/2012. 
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mídia. Ao pesquisar sobre a situação atual do país pude perceber o caos político 

e social no qual está mergulhada a Somália, com muitos problemas humanitários e 

religiosos. Assim como pude perceber também que contrastando com todos esses 

problemas resiste uma cultura riquíssima ancorada na tradição oral. 

Diante do meu interesse estive diante de um grande problema que foi encontrar 

fontes que me permitiriam chegar a história desse país, inicialmente cogitei trabalhar 

com alguns periódicos que noticiaram um momento importante da história do país, que 

foi a guerra civil iniciada em 1991, mas logo mudei minha perspectiva. 

Ao pesquisar sobre a Somália me deparei com algumas obras do escritor 

Nuruddin Farah, fiquei impressionado ao perceber como as obras desse autor somali se 

remetia a momentos históricos importantes do país, e a traços importantes do povo 

somali, como esses romances poderiam se configurar numa fonte que poderia dizer 

muito sobre alguns momentos e aspectos da história da Somália. 

 Após a leitura de algumas obras decidi trabalhar com o romance mais conhecido 

e aclamado do autor, pois essa obra toca em pontos muito importantes na constituição 

do povo somali, Maps, romance publicado originalmente em 1986, toca em questões 

como a identidade e nacionalismo somali tendo como pano de fundo a Guerra de 

Ogaden entre Somália e Etiópia em 1977. 

Nesse trabalho monográfico busco analisar como o autor Nuruddin Farah 

concebe os fenômenos da identidade e nacionalismo somali no contexto da Guerra do 

Ogaden entre a Somália e Etiópia na década de 1970 através de seu aclamado romance 

Maps. Essa analise é muito pertinente, pois esses fenômenos foram os grandes 

motivadores do conflito por parte da Somália, e ainda são grandes motivadores de 

conflitos atuais no país. 

 Procuro através dessa analise explorar o romance como fonte e alternativa para 

novos trabalhos, além de contribuir para a história de um país que ainda é pouco 

estudado no Brasil, tendo sua história escrita majoritariamente em língua inglesa. 

A Somália, país situado na parte oriental do continente africano vive desde a 

década de 1990 um caos político e social promovido pela falta de um governo 

organizado no país. O Estado ineficiente, por que não dizer inexistente, não cumpre suas 
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obrigações básicas com a população que vive no meio de uma interminável luta pelo 

poder entre um governo de transição e grupos islâmicos. A história da Somália é 

marcada por inúmeros conflitos territoriais, um desses conflitos foi marcante na história 

do país, pois seu desfecho deu início a uma crise que viria desembocar na situação atual 

do país, me refiro a Guerra do Ogaden. 

Os romances africanos vem se constituindo como importantes meios de 

conhecimento sobre o continente. Alguns autores africanos contemporâneos retiram da 

realidade histórica de seus países a matéria prima para suas narrativas, ao se reportarem 

a acontecimentos e fenômenos reais da história de seus países, de seu povo, esses 

autores estão através de suas obras exprimindo a sua concepção de realidade, a sua 

concepção de história. 

Partindo da premissa que devemos conhecer a história da África e dos africanos 

para quebrar preconceitos e estereótipos que hoje são tão fortemente cristalizados, é 

essencial o esforço pela busca de novas fontes que possibilitem a confecção de novas 

pesquisas e trabalhos sobre o continente africano.e suas inúmeras histórias. 

Ainda há muito a se conhecer sobre a África, resgatar a história do continente é 

ter artifícios para conhecer a situação atual em que encontram alguns países africanos. 

Não há como analisar e compreender a situação de países como, por exemplo, a 

Somália, sem ter noção do seu passado histórico, conhecer a história política, 

econômica, cultural e social de seu povo. 

O trabalho está divido em dois capítulos, no primeiro que possui um caráter 

introdutório, procuro fazer um balanço de como a imagem da África e dos africanos foi 

tratada e manipulada através da história, apresentando alguns exemplos desse 

tratamento. Em seguida busco analisar como a imagem da África é tratada no Brasil, 

dando ênfase ao ensino de História da África, e por fim apresento um panorama das 

novas produções de conhecimento sobre a África vindas dos próprios africanos, dando 

ênfase aos trabalhos historiográficos e a vasta produção literária, apresentando essa 

produção como possibilidade de fonte para novos trabalho sobre o continente. 

No segundo e ultimo capítulo empreendo minha analise sob o romance. 

Primeiramente busco traçar a ligação do autor com os fatos narrados em seu romance e 

com o contexto histórico da produção, para depois trabalhar o romance em si, tomando-
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o como fonte para analisar como Farah através de sua obra se posicionava diante do 

conflito e dos fenômenos da nacionalidade e identidade somali. Buscando um ponto de 

vista, uma perspectiva que somada a outras podem contribuir para um quadro inteligível 

sobre o episodio e a história do país.  

A principal fonte utilizada nessa pesquisa é justamente o romance Maps, lançado 

originalmente em 1986 em língua inglesa. Maps é a primeira obra de uma trilogia 

denominada Blood In The Sun, onde o autor através de sua narrativa procura realizar 

uma analise de três momentos da sociedade somali durante o governo do general Siad 

Barre (1919-1995) que governou o país de 1969 a 1991.  

A interface entre História e Literatura se apresentou sem dúvida como o maior 

desafio desse trabalho, para ultrapassar tal barreira teórica foi imprescindível fazer uso 

de concepções teóricas de obras como Machado de Assis, historiador de Sidney 

Chalhoub2, Literatura como Missão de Nicolau Sevcenco3 e outros trabalhos que me 

orientaram muito na parte teórica. O romance é analisado numa perspectiva de texto e 

contexto, privilegiando o ponto de vista do autor sob alguns pontos que classifiquei 

como questões chaves desse trabalho, são eles a identidade e nacionalismo somali no 

contexto da guerra do Ogaden entre Somália e Etiópia. 

Diante dessa opção metodologia em trabalhar com temas, o trabalho com o 

romance se tornou mais coerente e elucidativo, optei por esse método por acreditar que 

além de executar um trabalho mais organizado e direcionado, essas questões se 

apresentam como pontos chaves na obra de Farah e por considerar esses fatores como 

essenciais na estrutura da existência de qualquer povo, no caso dos somalis no contexto 

da guerra, esses fatores foram de importância vital para o andamento e desfecho do 

conflito. 

O que é analisado nesse trabalho monográfico é a perspectiva do autor diante 

desses temas selecionados, procuro destacar e analisar o ponto de vista do autor, 

procurando ressaltar sempre o seu posicionamento diante dos temas. Se considerarmos a 

escassez de informações que temos a respeito desse país, e a precariedade das notícias 

                                                           

2
 CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis Historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

3
 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missao : tensoes sociais e criacão cultural na Primeira 

Republica. 2a ed Sao Paulo: Brasiliense. 
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carregadas de estereótipos que nos chegam através principalmente de boa parte da 

mídia, sobretudo a impressa e televisiva, é muito importante buscar outras alternativas 

de conhecimento a respeito desse país, nesse sentido o romance se apresenta como um 

instrumento de conhecimento de grande importância. 

O romance se apresentou como uma fonte de relevância que me permitiu uma 

analise aprofundada sobre temas que por muitas vezes a lente da História não é capaz de 

captar, a exemplo de aspectos simbólicos como a questão da identidade que foi muito 

explorada no presente trabalho, me proporcionando muitas informações e permitindo 

cumprir com os objetivos traçados nesse estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Cap í tu lo  1 -ÁFRICA:  A  CONSTRUÇÃO DE UMA IMAGEM AO 

LONGO DA HISTÓRIA  (Uma perspec t i va  gera l  e  b ras i le ira )  

 

“A África não é uma parte histórica do mundo. 
Não tem movimentos, progressos a mostrar, 
movimentos históricos próprios dela. Quer isto 
dizer que a sua parte setentrional pertence ao 
mundo europeu ou asiático. Aquilo que 
entendemos precisamente sobre África é o 
espírito a-histórico, o espírito não desenvolvido, 
ainda envolto em condições naturais e que deve 
ser aqui apresentado apenas como no limiar da 
história do mundo”  4 

 

1 .1  A c r i ação de  uma imagem leg i t imadora  da  dominação 

 

 Geralmente quando falamos e pensamos em África o fazemos guiados por uma 

imagem pré-estabelecida de uma construção mental negativa que já vem se constituindo 

há muito tempo, mas precisamente, desde que o ocidente movidos pela maquina da 

colonização começou a usar de discursos civilizatórios em todos os âmbitos para 

inferiorizar e legitimar uma pretensa superioridade e dominação sobre os povos 

africanos marcados pelo estereotipo da inferioridade. 

 As demonstrações explícitas de violência empreendidas por algumas nações ocidentais 

sobre a maioria dos países africanos ao longo da história foram muitas, porém essa 

tentativa de dominação não se dá apenas no campo da força, sabemos que o discurso, as 

representações, o monopólio da cultura alheia como forma de domínio são fortes 

instrumentos de coerção que vem sendo usado largamente quando se trata dos lugares 

do globo tratados como “periferias”. Essa idéia da tentativa de hierarquização culturas 

para legitimar a dominação de algumas nações sobre outras é analisada e fomentada 

pelo Palestino Edward Said5 

                                                           

4 HEGEL, Georges W. Friedrich. A Razão na História: Introdução à Filosofia da História Universal. 
Lisboa: Edições 70. 1995. Tradução de Artur Morão. (pág. 175) 
5 A respeito dessas abordagens ver: SAID, Edward W. Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1999. 
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De acordo com Said, essas construções do imaginário europeu sobre os povos 

que lhes eram submetidos é uma forma de mascarar uma relação desigual que marcou 

historicamente o relacionamento entre alguns países da Europa “adiantada” com países 

da periferia do capitalismo, países subdesenvolvidos e não desenvolvidos. Essa visão de 

Said tem grande importância para entendermos a subversão mental dos europeus, o uso 

dos fatores simbólicos para delegar fronteiras e padrões de modelos de civilização que 

“mascaravam” as relações de explorações econômicas entre os países colonizadores e os 

colonizados 

A África, assim como a Ásia, sofreu com as ações coloniais de dominação 

econômica e mental direta com a intervenção dos europeus em seus territórios, 

destituindo assim em grande parte esses povos de suas próprias tradições e modos de 

vida 

A ação colonial sem precedentes impulsionada pelo imperialismo europeu 

datado do século XIX foi totalmente predatória para o continente africano. O legado dos 

europeus causou uma desfiguração quase que irreparável não somente em termos 

econômicos, mas principalmente no que diz respeito às instituições políticas, sociais e 

culturais africanas, a imposição européia nos tempos coloniais se caracterizou assim 

numa espécie de “trauma” sem precedentes para os africanos e suas instituições, a 

constituição da ação colonial assim como o “trauma” sofrido pelos africanos é 

caracterizado por Boahen  

Na história da África jamais se sucederam tantas e tão rápidas mudanças como 
durante o período entre 1880 e 1935. Na verdade, as mudanças mais 
importantes, mais espetaculares – e também mais trágicas -, ocorreram num 
lapso bem mais curto, de 1880 a 1910, marcado pela conquista e ocupação de 
quase todo o continente africano pelas potencias imperialistas e, depois, pela 
instauração do sistema colonial. A fase posterior a 1910 caracterizou-se 
essencialmente pela consolidação e exploração do sistema.6 

A imposição colonial tratava de manipular as imagens dos dominados, exercia 

esse controle através principalmente da subjugação no âmbito cultural, forte 

instrumento de dominação, o processo de desfiguração do modo de vida dos diversos 

povos africanos e o conseqüente trabalho de inferiorização dos mesmos contribuiu para 

a formação e circulação da imagem do africano selvagem, inculto e incapaz de gerir a si 

                                                           

6 BOAHEN, A. Adu, org. História Geral da África : A África sob dominação colonial (1880-1935). São 
Paulo: Ática/UNESCO, 1991, v.7. (pág. 26) 
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próprio, a exploração dessa imagem negativa vem se constituindo ao longo do tempo 

numa ferida quase que incurável para imagem do continente, que ainda hoje carrega 

consigo o estereotipo duradouro do atraso. 

Cabe aqui discutir o papel de algumas teorias científicas que os europeus 

tomaram como legitimas para justificar a dominação sob outros povos. A mais usada 

era a teoria do evolucionismo social que tomava como base a teoria da seleção natural 

das espécies de Darwin. Os europeus hierarquizaram as culturas para com maior 

facilidade dominá-las. E ainda partindo da premissa de pertencerem a uma raça 

superior, figurando no topo da hierarquia racial, usaram o racismo como forte 

instrumento de dominação, tornando assim o seu pretenso papel de civilizar como uma 

espécie de dom natural e até missionário, o racismo tornava-se assim legítimo para os 

europeus. Tal situação é abordada por Silveira  

“... no caso específico da discriminação racial que favoreceu o europeu e 
atingiu os demais povos do mundo, o racismo não foi apenas um resultado 
da falta de conhecimento, de discernimento, de solidariedade, ele não foi 
apenas falta de algo, foi uma presença, uma positividade, teve um cunho 
científico e jurídico, informou doutrinas eruditas, enaltecidas pelo prestigio 
da própria ciência.”7 

O racismo foi para o europeu colonizador um instrumento de grande 

importância, pois aliado a outros fatores coercitivos formaram a grande máquina de 

dominação européia, com o uso da explicação racial para justificar sua “tutela 

missionária” sob outros povos, ao mesmo tempo se inferiorizava os povos subjugados, 

os destituindo de sua dignidade e valor. Essa característica marcou profundamente a 

imagem do africano, o estigma da inferioridade racial construído pelo europeu foi 

apresentado ao mundo e aceito quase que de forma absoluta, mesmo que de forma 

subjetiva. 

A história da África no pós-colonial é marcada, sobretudo pela desorganização 

administrativa da maioria das nascentes nações africanas, a falta de estrutura herdada 

pelo legado colonial somada a falta de preparo e atos inconseqüentes de muitos líderes 

africanos, levaram alguns países do continente a situações gravíssimas de má 

                                                           

7 SILVEIRA, Renato. Os selvagens e a massa: papel do racismo científico na montagem da hegemonia 
ocidental. Afro-Ásia, n. 23, p. 89-145, 2000. (pág. 89) 
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administração. As sucessivas guerras civis e entre países, os sucessivos golpes de 

Estado impulsionados por líderes cobiçosos pelo poder, as ditaduras opressoras e o 

descompromisso desses lideres para com o povo, para com as tradições africanas, 

levaram maior parte do continente a uma situação em que os graves problemas 

estruturais se refletiam na fomentação da imagem de um continente visto como 

retrogrado. 

 

1.2 Uma breve analise das imagens do continente africano na mídia brasileira: o 

caso da Somália 

 

Os meios de veiculação dessa imagem negativa para o mundo são bastante 

explorados principalmente pela mídia televisiva e impressa, as noticias que chegam aos 

receptores são carregadas de preconceitos e estereótipos e trazem consigo um cunho 

imediatista, vazio de analises que permitam o receptor enxergar além daquele modelo e 

padrão de imagem negativa que se formou sobre o continente. Refiro-me a falta de 

análises que realmente abordem os problemas de forma contundente, explicativa e que 

apresentem aos receptores dessas notícias um entendimento mais completo, sem o 

grande peso dos estereótipos em relação às notícias que são veiculadas. 

Somada a essa tendência de alguns segmentos dessas mídias também está a 

escolha por notícias de cunho catastrófico, as secas, os surtos de fome, as guerras civis, 

entre outros acontecimentos e fenômenos, são os principais alvos quando se trata de 

noticiar o continente africano.  

No inicio da década de 1990, a Somália passa por uma das piores secas de sua 

história somada a uma guerra civil8, o povo somali abarcado por todo esse processo 

sofreu uma das piores crises humanitárias da história do país. Parte desse processo foi 

transmitido pela revista Veja, um dos maiores meios comunicativos da mídia impressa 

do Brasil, forte formadora de opinião desde a década de 1970. 

                                                           

8 Com a queda do então ditador Siad Barre o país mergulhou em uma guerra civil, onde diferentes clãs e 
grupos armados lutavam  pelo poder no país, resultando na morte de milhares de pessoas. Em 1992 em 
uma ação conjunta, a ONU e os Estados Unidos se projetaram em uma missão humanitária que mais tarde 
se tornou em uma intervenção militar sem sucesso no país. 
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Através de um levantamento realizado no período de 1991 a 1994, a revista 

tratou da situação passada na Somália em 42 reportagens9 onde a informação sobre os 

acontecimentos era feita de maneira pobre em análises, e ricas em imediatismo e terror.  

Percebe-se que esse número de matérias é expressivo vindo de uma revista que 

àquela altura dispensava um espaço quase que inexistente a África10. Como já havia 

colocado anteriormente, essa quantidade de notícias escolhidas notoriamente pelo seu 

teor catastrófico é um requinte a mais nesse processo de manutenção de uma imagem 

criada a respeito do continente africano, o uso de discursos apocalípticos anunciando o 

fim de uma civilização é constante, assim como o reforço desse discurso com imagens 

horrendas de crianças subnutridas e corpos em putrefação vitimas de uma guerra civil. 

Com isso podemos pensar o quanto essa imagem é explorada e o quanto ela é 

eficiente na cristalização de um imaginário a respeito do continente. A escolha por 

episódios que são usados para sustentar idéias como a incapacidade dos africanos de se 

auto-governarem, se auto-organizarem socialmente, entre outros, é um aspecto 

perceptível nesse segmento midiático, tornando-se assim um grave problema pelo poder 

de formação de opinião desses órgãos. 

 

1.3 O conhecimento que pode quebrar preconceitos: o lugar da História da África no 

ensino brasileiro 

 

Toda essa imagem negativa causada pela difusão da imagem estereotipada do 

continente, que como aqui foi exposto, é fomentada também por alguns segmentos da 

mídia, contribui para a propagação e estabelecimento dessa percepção equivocada e 

tendenciosa a respeito da África, e em contrapartida contribui para o silenciamento de 

outros aspectos do continente. Lucilene Reginaldo em seu artigo intitulado Vagas 

                                                           

9
 Esse levantamento foi realizado por mim  no ano de 2008 para uma disciplina específica de história da 

África na graduação, a pesquisa foi realizada em todos os periódicos veja de 1990-1994, e oportunamente 
está sendo utilizada nesse trabalho. 
10 Essa colocação é fundamentada por uma pesquisa realizada no período anterior e posterior aos 
acontecimentos da guerra civil na Somália retratados pela revista Pesquisa na qual foi perceptível notar a 
ausência de notícias sobre o país no semanário, ficando evidente o esquecimento proposital da revista e a 
tendência em veicular notícias convenientes e sensacionalistas.  
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Informações, fortes impressões: A África nos livros didáticos nos traz a percepção 

equivocada de meios de comunicação modernos a respeito do continente africano 

A caricatura de um continente “tribal, selvagem e primitivo”, tal qual as 
imagens produzidas por missionários, negociantes e viajantes do século 
dezenove também estão presentes nos modernos meios de comunicação de 
massa. Pela televisão, os documentários freqüentes trazem às casas 
brasileiras imagens caricaturadas do continente africano. Massa compacta 
imensa e vaga, aos pés do continente europeu. Território indiferenciado e 
uniforme. Reservatório de minérios, diamantes e culturas exóticas. Espaço 
de terríveis catástrofes: guerras étnicas ou de sucessão, massacre de 
crianças, epidemias, fome. Morada dos últimos grandes mamíferos, cenários 
de magníficas paisagens... Nas imagens e textos, os africanos, quando muito, 
estão integrados ao mundo natural. Congelados em tempos antigos,exóticos 
e primitivos11 

O conhecimento pode ser apresentado como o principal instrumento na quebra 

de preconceitos, e quando se refere à África essa afirmação é bastante conveniente. 

Podemos reservar aos centros de conhecimento uma importância de grande magnitude, 

dada a sua relevância dentro de uma sociedade como formadora de opiniões, as quais  

podem romper antigos preconceitos muito difundidos. Os centros acadêmicos, as 

escolas e todos os espaços comprometidos com o conhecimento guardam a 

responsabilidade de difundir tais conhecimentos em âmbito mais geral, de forma a 

alcançar a sociedade. 

No Brasil, os esforços para uma aproximação maior com a história do continente 

africano vem se estabelecendo consideravelmente nos últimos 40 anos. A busca por 

conhecimento se dá expressivamente por meio dos estudos acadêmicos e dos centros de 

estudos africanos. A procura por respostas e quebra de silêncios a respeito do continente 

vem se constituindo em objetivos centrais desses centros de conhecimento. Sobre essa 

tentativa de avanço nos estudos sobre a África comenta Anderson Oliva em artigo de 

nome O Ensino da História Africana: a presença da África nos manuais escolares 

brasileiros e portugueses  

“Os últimos quarenta anos foram extremamente fecundos em investigações e 
leituras acerca da história da África. Pesquisadores de diversos paises tem 
superado varias dificuldades, permitindo a construção de um olhar cada vez 
mais revelador sobre as dinâmicas históricas ocorridas naquele continente e 

                                                           

11 REGINALDO, Lucilene. Vagas informações, fortes impressões: a África nos livros didáticos de 
história. Humanas, 2, 2002, p.102. 
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sobre suas ativas participações nos contatos com outras regiões do planeta, 
como, por exemplo, o mundo atlântico. Temáticas como as trocas e 
apropriações de elementos de diferentes matrizes culturais; características e 
estruturas sociais, políticas e econômicas; as formas de escravidão e o 
tráfico de escravos são continuamente (re) visitadas, possibilitando reflexões 
sugestivas sobre a trajetória de dezenas de sociedades africanas ao longo do 
tempo”. 12 

A maioria das pesquisas realizadas no Brasil se remetem, sobretudo, à África de 

colonização portuguesa. Os laços da história do Brasil com algumas nações africanas 

são explícitos e servem de maneira incontestável para compreender a trajetória da nossa 

sociedade e os vários desdobramentos causados por essa relação, seja na forma de 

heranças culturais, seja na forma de tensões sociais, o contato entre Brasil e África foi 

definidor para o rumo de nossa sociedade, como também para os rumos de algumas 

nações africanas. 

Apesar dos esforços, os estudos sobre a história africana no Brasil ainda se faz 

de maneira tímida dada a importância do entendimento sobre esse continente por nós 

brasileiros, sobre essa perspectiva Carvalho deixa sua impressão 

“Ainda hoje pouco, ou quase nada, se ensina sobre história da África. 
Poucos são os especialistas neste ramo. Os centros de pesquisa a eles 
dedicados podem ser contados nos dedos. A maioria das instituições de 
ensino superior não possui disciplinas deste campo em seus currículos. 
Predomina a visão de uma história linear centrada na evolução das 
sociedades euro-ocidentais. A historiografia brasileira que tanto tem feito 
para rever o papel do negro na nossa sociedade, ainda não compreende que 
conhecendo a África é possível conhecer melhor o Brasil. Como é que 
podemos, por exemplo, estudar as revoltas escravas do século XIX sem 
conhecer as disputas entre os reinos ocidentais? Como compreender a 
formação nos quilombos no Brasil sem conhecer um pouco das lutas na 
região do Congo e Angola nos tempos da rainha Nzinga?”13 

A visão oferecida por Carvalho serve para ilustrar o longo caminho a se 

percorrer no meio acadêmico e centros de pesquisa dedicados à história da África no 

Brasil.  

No meio escolar, algumas medidas governamentais vem sendo tomadas para 

fomentar o ensino da história africana, o problema se dá na falta de estrutura para lidar 

com esse novo desafio. A lei 10.639, que inclui a temática História e cultura afro-

brasileira e História da África nos currículos escolares, é de 2003 e hoje em 2012 

                                                           

12 OLIVA, Anderson. A África nos bancos escolares: representações e imprecisões na literatura 
didática. In: Estudos afro-asiáticos. pág. 139. 
13 CONCEIÇÃO, Juvenal de Carvalho. Revista Veja: Um Olhar sobre a independência de Angola.  São 
Paulo: Gandalf 2009. pág. 19. 
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podemos observar as disparidades e dificuldades que anos de silenciamento podem 

causar.  

A história da África durante anos no Brasil foi colocada como uma espécie de 

apêndice de outras histórias, seu movimento era condicionado por fatores externos, a 

essa história se reservava e ainda se reserva um espaço quase insignificante mediante a 

sua importância. 

 Podemos afirma que a maior dificuldade para o fomento e cumprimento da lei é 

a falta de preparo dos profissionais e a implicância se dá no fato de que muitos 

profissionais de educação não tiveram contato com a história da África na academia, 

pois até mesmo a preocupação do ensino das sociedades africanas nas academias é algo 

recente. Perante de tal desafio os profissionais se vêem diante de um dilema no qual 

muitas vezes não são capazes de superar por falta de instrução. 

Um instrumento é crucial nessa mediação entre o conhecimento e os alunos em 

sala; através desse instrumento os profissionais desenvolvem diversas atividades, e o 

seu conteúdo pode servir para sustentar ou desfazer preconceitos. Refiro-me ao livro 

didático e o seu poder representativo. 

Lucilene Reinaldo ressalta a importância da analise dos manuais escolares como 

formadores de fortes representações, a autora analisa as representações sobre a África 

encontradas em manuais didáticos de 1º grau em circulação e atividade nas cidades de 

Salvador e Feira de Santana na década de 1990. 

Segundo a autora a história da África aparece nos manuais de ensino analisados 

numa perspectiva calcada em precipitações e limitações historiográficas, além dos 

preconceitos latentes, que acabam dessa forma de uma maneira infeliz sendo projetados 

e fomentados por um instrumento que deveria instruir. 

Um dos temas analisados pela autora e que estreitamente está ligado a nossa 

história, nossa formação social, cultural e econômica é a escravidão, sobre esse processo 

analisado nos livros didáticos coloca Reginaldo 

A escravidão dos africanos surge como uma solução natural, fruto de uma 
necessidade inquestionável: a efetiva colonização do Brasil. Uma vez que 
“os africanos já eram utilizados na Europa”, nada estranho utilizar o seu 
trabalho também nas colônias americanas. A tese do trabalho escravo como 
solução natural para a colonização, além de “superada”, traz em seu bojo 
uma série de supostos ideologicamente comprometedores: algo como uma 
certa “predisposição” de alguns povos para escravidão mais que outros. Esse 
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argumento, certamente aparentado à tese dos indígenas “rebeldes ao trabalho 
e/ou “preguiçosos”, é expressão de uma determinada interpretação de uma 
história do Brasil que buscava fixar “cada qual no seu lugar”, 
principalmente, “os pobres nacionais”, num momento chave da elaboração 
de um discurso de “fundação” da nacionalidade14 

Através dessa analise podemos mensurar o poder de representação e de fixação 

de alguns preconceitos que podem existir no conteúdo de alguns manuais didáticos, 

insinuar o africano como pré-disposto ao trabalho escravo pode ir além de uma questão 

histórica, mas implicar em tensões sociais quem vem sendo sedimentadas em nossa 

sociedade tão marcada pela herança africana, a discriminação e segregação racial são 

exemplos. 

 Em outro estudo sobre os manuais didáticos, Anderson Oliva tenciona o 

problema entre o distanciamento das recentes pesquisas e da nova massa de 

conhecimento adquirida a respeito da história do continente africano e os conteúdos 

trabalhados em sala de aula no Brasil. Para o autor ainda permanecem tensões 

inquietantes, prolongados silêncio e certo descaso.  

O autor faz um estudo de como a história da África está colocada em alguns 

manuais escolares de 5º a 8º série entre os anos de 1990 a 2005. No estudo de Oliva, 

que abarca um período após aprovação da lei que torna obrigatório a inclusão de história 

da África no currículo escolar brasileiro ainda é notória a percepção de imprecisão e 

desconhecimento.  

Oliva trabalha os manuais didáticos como fortes instrumentos de representações 

e interpretações da história que são recebidos e podem ser (re) significados pelos seus 

receptores, dessa maneira problematiza a seguinte questão 

Por conseguinte, é plausível supor que, se as crianças européias, africanas ou 
brasileiras forem acostumadas a estudar e a valorizar informações e imagens 
de uma única tradição histórica – a da Europa, por exemplo - , elas 
construirão interpretações influenciadas panas pelas mesmas. Podemos 
acreditar também que se as informações e imagens produzidas no livro 
didático sempre mostrarem os africanos e a história da África em uma 
condição negativa, as crianças brancas tenderam a desvalorizar os africanos 
e suas histórias, enquanto as crianças africanas e afro-descendentes poderão 
sentir-se humilhadas e vir a rejeitar suas identidades. 15 

Coloca-se à tona novamente o peso dessas representações e suas implicações na 

mentalidade e postura social de seus receptores, a analise de Oliva pode ser ainda mais 

                                                           

14 REGINALDO, Op. Cit, pág. 104. 
15 OLIVA, Op. Cit, pág. 141. 
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plausível e preocupante quando pensamos que muitas pessoas por não terem acesso a 

literaturas históricas ou acadêmicas só tem acesso a história africana através da escola e 

de um de seus instrumentos mais emblemáticos que é o livro didático.  

 Oliva então ressalta a relevância dos manuais escolares referente ao seu papel 

de formadores de opiniões acerca dos africanos e da história da África16. Podemos 

considerar, assim, urgente a tarefa de reorganização e estruturação dos manuais escolares, bem 

como a preparação dos profissionais acerca dos conteúdos referentes à história da 

África. 

  

1.4 Novas produções de conhecimento: o desenvolvimento da historiografia e 

romance africano no “Renascimento Cultural Africano”  

 

O crescente número de obras historiográficas de africanistas com credibilidade e 

principalmente a entrada no mercado editorial brasileiro de obras historiográficas 

produzidas por africanos, podem nos abrir um leque formidável e atual de 

possibilidades de pensar a história africana para além dos velhos paradigmas 

ultrapassados e injetados de preconceitos e esteriótipos, essa renovação hoje se faz 

possível e irremediavelmente necessária. 

A opção por uma historiografia africana é fundamental não só por questões 

metodológicas pela busca por uma escrita da história feita por africanos, uma história 

fincada no ponto de vista africano, tendo a África como princípio e protagonista de sua 

própria história e não como apêndices de movimentos exteriores. Essa opção também é 

importante para ressaltar o crescente desenvolvimento de produção de conhecimento 

vindo da África, movimento que segundo o historiador congolês Elikia M’bokolo passa 

a ter destaque e impulso após as independências, no processo que o mesmo denomina 

de “Renascimento Cultural Africano”. 

Segundo M’bokolo, a produção cultural foi um dos instrumentos na tentativa de 

se construir uma identidade nacional em diversos países africanos. As dinâmicas 

culturais floresceram com o objetivo de proclamar a nova fase desejada que estaria por 

                                                           

16 Idem. p. 142. 
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vir, denunciar e contrapor o tratamento colonizador às culturas africanas. A cultura 

ainda tinha a missão de instruir a sociedade na busca pelo conhecimento e assim 

alcançar o mais rápido possível o desenvolvimento econômico e social17. 

A História nesse contexto se apresentava como alternativa de emancipação, “a 

geração de 1956” como denomina M’Bokolo impulsionou o fortalecimento da história 

enquanto disciplina científica, alguns nomes dessa geração como: Adu A. Boahen, 

Cheickh Anta Diop, Joseph Ki-Zerbo, Djibril Tamsir Niane entre outros, hoje são 

bastantes conhecidos no Brasil, com algumas obras traduzidas e até mesmo disponíveis 

em formato digital na rede mundial de computadores, a internet. 

Essa historiografia africana segundo M’Bokolo tinha principalmente a intenção 

de contestar a historiografia colonial do continente, além de utilizar métodos originais 

em sua construção, que em muitos aspectos diferiam com a forma de escrita ocidental. 

Essa idéia é colocada por M’Bokolo da seguinte forma 

Para reforçarem cientificamente a sua proposta anti-colonial, começaram por 
pôr em prática técnicas e métodos inéditos, utilizando ostensivamente as 
tradições orais, o cruzamento entre fontes de origem árabe ou européia e a 
antropologia histórica, a recolha no terreno de materiais arqueológicos e de 
textos africanos escritos, etc. Abriram-se novos terrenos de investigação, 
centrando a história da África na própria história da África, e não já nas 
relações dos outros continentes com a África, e tomando em consideração “o 
ponto de vista africano” em todos os fenômenos de contato entre a África e 
o mundo exterior. Assim foi construída uma história que evidenciava, com 
argumentos mais bem fundamentados, uma África totalmente deferente da 
que constava dos manuais colonialistas: a freqüência dos movimentos 
migratórios, atestando a abertura e fluidez dos grupos humanos; a vitalidade 
dos Estados, reinos e impérios; a intensidade da circulação das mercadorias, 
pelo “comércio a longa distância”, mostrando procedimentos de integração 
em vasta escala: a existência de uma longa “tradição de resistência”, cuja 
última fase, a do nacionalismo, havia derrubado os regimes coloniais.18 

Diante de tal colocação e fundamental perceber o diferencial dessa historiografia 

e sua importância na propagação de estudos mais elucidativos referentes ao continente 

africano, ao se trabalhar com os diversos historiadores africanos temos uma opção em 

conhecer outras histórias africanas, que a formação e concepção de história do ocidente 

não foi capaz de captar, ou melhor não teve o interesse de assim o fazer. 

                                                           

17 M’BOKOLO, Elikia. África negra: história e civilizações do século XIX aos nossos dias. 2. ed. 
Lisboa, p. 587. 
18Idem. p. 591. 
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 M’bokolo ressalta a importância da fundação dessa historiografia e seu impacto 

nos novos estudos relacionados à África fora do continente 

Um dos efeitos mais notáveis desta fundação duma historiografia africana 
foi o de ter influenciado também fortemente a abordagem da história 
africana fora da África, em especial nos antigos paises colonizadores e na 
América do Norte. Essa irradiação ficou patente no projeto sem precedentes 
desenvolvido pela UNESCO de reunir em torno de cientistas africanos todos 
os especialistas do mundo, a fim de elaborar uma História Geral da África 
finalmente liberta de todos os preconceitos que a sobrecarregavam desde há 
séculos.19 

A tarefa sem precedentes da UNESCO teve início em 1964, e quase 30 anos 

depois estava pronto o maior manual sobre a história africana, escrita e organizada por 

africanos. As quase dez mil páginas encontradas nos oito volumes são imprescindíveis 

na tentativa de disseminar novos olhares sobre o continente africano. Recentemente com 

o apoio do ministério da educação juntamente com o apoio da Universidade Federal de 

São Carlos viabilizaram a edição completa em português da coleção em formato digital, 

numa iniciativa de grande mérito da educação brasileira.20 

Muito além da instância científica, a produção africana também logrou outros 
espaços, como o campo da produção cultural, segundo M’Bokolo o chamado 
“Renascimento cultural africano” entre outros espaços chegou de forma pulsante nas 
obras literárias. Sobre essa categoria e outras dentro do movimento de produção cultural 
comenta o autor 

Poetas, ensaístas, romancistas e cineastas, os mestres da criação gozavam 
aparentemente de maior liberdade de movimentos, pois tinham toda a 
latitude para imaginarem e inventarem temáticas, situações e personagens. 
No entanto, todos eles herdavam uma história em que seus predecessores 
tinham estabelecido relações estreitas com as suas sociedades21 

 

A literatura também surge e se fortalece como instrumento de expressão e 

contestação, se desenvolve e retrata momentos da história africana e de seu povo. 

Através de vários trabalhos literários escritos por africanos e publicados fora da África 

muito se é possível conhecer a respeito das várias sociedades africanas e suas peculiaridades. 

O gênero romanesco como bem coloca M’Bokolo possui uma liberdade de movimentos, possui 

a liberdade de uma ficção, mas sem perder uma característica forte que é a ligação com 

o seu tempo, com sua sociedade, com o contexto histórico de sua produção. 

                                                           

19 Idem. p.592. 
20 Para maiores informações a respeito do projeto e da iniciativa acesse: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16146 
21 M’BOKOLO, Op. cit, p. 593. 
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Essa literatura africana moderna foi o resultado das tradições autóctones e a 

forma escrita de literatura européia. Esse foi o contato cultural menos doloroso se deu 

nessa relação e resultou na formula da literatura africana moderna22. Desse movimento 

surgiram vários autores e trabalhos que se tornaram referencias e surgiram fora da 

África como símbolos de uma nova era. 

Vários escritores africanos conseguiram prestígio internacionalmente com suas 

obras, autores como o nigeriano Chinua Achebe que tem obras traduzidas em até 50 

línguas, Wole Soyninka que foi agraciado com o prêmio Nobel de Literatura em 1986, 

Ahmadou Kourouma conquistou vasto alcance com suas obras fora da África, 

principalmente com o seu fascinante trabalho em Allah n’est pas obligé. Em Angola 

destaca-se Pepetela e em Moçambique mais recentemente Mia Couto. Na parte oriental 

do continente, no chamado “Chifre da África” se sobressaem os trabalhos do renomado 

autor somali Nuruddin Farah, que tem em seu romance Maps o seu trabalho mais 

conhecido e aclamado. 

 

1.5  O romance Maps e a história do conflito em Ogaden 

 

 Nuruddin Farah nasceu na Somália, país conhecido internacionalmente pela 

imagem das catástrofes humanitárias. Em seu romance Maps o autor aborda a questão 

da identidade em suas diversas manifestações, pessoal, familiar e principalmente 

nacional dentro do contexto da guerra do Ogaden, entre Somália e Etiopia em 1977. 

Mapas, que foi lançado em 1986 originalmente em inglês, têm muita 

proximidade com seu autor. Farah nasceu em Baidoa (Ogaden) em 24 de novembro de 

1945, esteve ligado aos acontecimentos da guerra e das implicações que esse conflito 

levou ao povo, tornando vidas, costumes, identidades amplamente abaladas por conta de 

um conflito territorial provocado pelas políticas de divisão territoriais empreendidas 

arbitrária e inconseqüentemente pelas nações européias que se apossaram do continente 

africano no processo expropriador do colonialismo europeu. 

                                                           

22 História geral da África, VIII : África desde 1935 / editado por Ali A. Mazrui e Christophe Wondji. – 
Brasília : UNESCO, 2010,p. 680. 
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O romance foi lançado no Brasil em 2003 pela Companhia das Letras, uma das 

maiores e mais importantes editoras do Brasil. O livro faz parte de uma trilogia 

intitulada Blood In The Sun, sendo que as outras duas obras não chegaram ao Brasil. O 

romance Maps é a fonte de estudo dessa pesquisa e em outro momento será trabalhado e 

analisado aqui como uma alternativa, uma via de entendimento dentre muitas outras, da 

sociedade somali e algumas características de sua formação como povo.  

Em Maps Farah conta a tragetória de Askar, um menino que nasce em Ogaden 

,orfão, filho de pai combatente pró Somalia morto em combate, e uma mãe que morre 

em seu nascimento, Askar é criado por Misra, uma mulher de origem etíope. Askar 

desenvolve uma relação muito profunda com sua mãe adotiva que é abalada quando ele 

tem que deixar Ogaden para voltar-se aos estudos em Mogadiscio, é lá que se vê atraido 

em integrar-se ao Exército de Libertação da Somália. 

 O pano de fundo da narrativa é o Ogaden e o combate que se deu por tal 

território em 1977 entre Somália e Etiópia. O Ogaden mesmo antes da colonização 

européia era palco de disputas entre povos etíopes e somalis, a região que hoje fica na 

parte oriental do território da Etiópia segundo Mohamed Abdi23 desde o século XVI é 

povoada massiçamente pelo povo somali, os pastores nômades mulçumanos somalis 

sempre tiveram em Ogaden um território livre de passagem e estabelecimento, mesmo 

com as disputas entre autoridades dos dois países africanos. O povo até então não estava 

sendo “perturbado” com a disputa. O quadro de Ogaden muda significativamente por 

um fator externo, a ação do imperialismo europeu. 

A Somália fora dividida entre Inglaterra, Itália e França ainda no século XIX, a 

parte do território correspondente ao Ogaden inicialmente era posse da Inglaterra, 

posteriormente, já no século XX, o território foi cedido pela Inglaterra como uma 

“gratificação” para a Itália, por esta combater contra Alemanha durante a primeira 

guerra mundial.24 

A Etiópia que há muito tempo estivera ligada a nações européias, por mais que 

conseguisse manter sua independência através da luta contra o imperialismo, estava 
                                                           

23 ABDI, Mohamed. A History of the Ogaden (Western Somali) Struggle for Self - Determination, first 
edition .London, 2007, pág. 4-12. 

24 GEBRU, Takere. . A Somália e a Etiópia de 1977 revisitada In: Revista Internacional de Estudos 
Históricos Africanos, 2000. 
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ligada por tratados de subserviência e principalmente pela ligação com o cristianismo, 

sempre teve interesse na região do Ogaden, que conseguiu formalmente no ano de 

189725. 

Na década de 70, do século XX, Siad Barre então ditador da Somalia decide por 

meio de impulsos nacionalistas unificar o território onde era predominante a habitação 

dos somalis e formar assim a grande nação, chamada àquela altura de “Grande 

Somália”. 

O que chamo aqui de “Grande Somália” merece uma atenção excepcional, pois 

somente através desse entendimento podemos compreender o que foi o caso de Ogaden, 

sua origem, seus desdobramentos e conseqüências. A idéia da “Grande Somália” refere-

se à unificação territorial das regiões onde a etnia somali- onde o maior elo de ligação, 

de identidade é a língua- é predominante, esse território compreende: a Somália, o 

Djibuti, a parte nordeste do Quênia e a região de Ogaden, hoje território etíope. 

 

              Imagem I – Grande Somália 

            

Fonte da imagem: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Greater_Somalia.jpg 

             Imagem II- Mapa político da Somália desde 1960 

                                                           

25 BAHRU, Zewde. A History Of A Modern Etiópia.  James Currey, London, 1991, p.113. 
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   Fonte 

da imagem: http://www.suapesquisa.com/paises/somalia/mapa.htm 

                     Através das imagens acima é possível conceber o que seria a grande Somália 

na concepção nacionalista defendida pelos somalis, pode se conceber o amplo alcance 

da etnia somali na África oriental. Também é possível analisar o real alcance do 

território somali àquela altura. 

                Os somalis que viviam no Ogaden tornaram-se refugiados em seu território. A 

derrota somali contou com a reviravolta da União Soviética que até boa parte do 

conflito manteve-se neutra vendendo armamentos e exercendo suas influencias para os 

dois lados, tentando um pretenso cessar fogo, com o insucesso da mediação soviética 

para um cessar fogo, a mesma decide abandonar a Somalia, e apoiar os etíopes, esse 

contaram com armamento pesado soviético e o auxílio de tropas cubanas que seriam 

definidoras nos cursos da guerra que levaria a Somália- que passara a contar com apoio 

dos Estados Unidos, mesmo país que lançaria seus exércitos em território somali em 

1991, numa demonstração suprema do poderio imperialista norte americano – à 

catástrofe de um país fadigado pela guerra. 

           Voltando ao romance após essa breve contextualização histórica, é importante 

pontuar algumas questões a respeito da ligação do autor com a produção de sua 

obra.Segundo Nicolau Sevcenko em sua obra intitulada “Literatura Como Missão” o 
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campo da literatura é destinado aos inconformados e socialmente mal-ajustados, assim 

podemos entender que o escritor vê em sua obra um instrumento em potencial para 

externalizar de maneira lúdica os seus desafetos.  

           Nesse sentido é concebível pensar a obra de Farah dentro desse ajuste de 

pensamento, o autor que fora exilado de seu país na década de 70 por perseguição do 

regime ditatorial de Siad Barre, escreve bem posicionado demonstrando sua aversão às 

políticas e rumos que seu país estava a tomar depois da catastrófica experiência do 

imperialismo europeu. 

Trazer os sujeitos esquecidos e menosprezados pela grande narrativa histórica, 

eis um desafio que parece ter encarnado Nuruddin Farah em suas obras literárias, o 

mesmo se comprometeu em manter vivo o seu país através de sua escrita. E de certa 

forma o autor cumpre com a palavra, sua narrativa em Maps é composta por um lirismo 

carregado de intenções políticas que mostram e trazem o posicionamento do autor 

diante de vários problemas dentro da sociedade somali. 

O tencionamento maior da obra gira em torno da identidade nacional, do sonho 

da unidade somali que levou a guerra entre Somalia e Etiopia em 1977, mas também 

tem espaço na escrita de Farah traços reveladores de uma cultura riquíssima de um povo 

marcado por tradições milenares ancoradas na cultura oral. 

A relação entre Askar e Misra é o ponto chave do romance, onde o autor 

sustenta sua narrativa envolvente, mas sem deixar de perpassar e tencionar o fundo 

histórico da situação em que se passa a trama, e nem de percorrer pela subjetividade dos 

personagens através da abordagem de traços da sociedade e identidade somali. Farah 

dessa forma nos traz personagens e situações que verdadeiramente alcançam muita 

amplitude por se identificarem em certo ponto com situações reais vividas por muitos 

somalis e outros povos africanos diante dos problemas deixados após anos de legado 

colonial.  
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CAPÍTULO 2- A IDENTIDADE E O NACIONALISMO SOMALI DU RANTE A 

GUERRA DO OGADEN: UMA PERSPECTIVA DO ROMANCE MAPS DE 

NURUDDIN FARAH  

 

2.1 O autor, o romance e seu contexto de produção 

 

Segundo Farah, suas obras tem o objetivo de manter vivo o seu país26. Levando 

as palavras do autor em consideração e analisando a situação desse país no passado em 

que a obra foi escrita aos dias atuais podemos estabelecer um entendimento das obras de 

Farah como um instrumento cívico de resistência diante de uma realidade histórica 

adversa. A Somália que vive num caos político há anos tem em sua cultura um grande 

instrumento de resistência, na sua tradição de formação de grandes poetas, na força da 

tradição oral. Farah, filho de uma poetisa, tenta através de seus romances imprimir sua 

visão sobre seu país. Dessa forma podemos compreender suas obras também como 

outro caminho de entendimento sobre a Somália que habitualmente conhecemos, 

conhecimento esse que foi estabelecido de forma precária e preconceituosa. 

Seguindo uma linha contemporânea de autores africanos engajados 

politicamente27, Farah contempla em suas obras além de fatores políticos e sociais, 

elementos culturais da sociedade somali, e faz isso de uma forma peculiar, flertando 

com uma linguagem mítica tradicional de seu povo28, um povo em que a força da 

palavra transcende a simples necessidade da mera comunicação e alcança importância 

vital dentro das relações sociais, a tradição oral na Somália é talvez a mais forte dentre 

as sociedades africanas, a força poética é encarada como tradição entre os diversos clãs. 

A figura mais conhecida e principal dessa tradição é Sayyid Mohammed Andulle Hassan, 

                                                           

26 Declaração do autor ao ser entrevistado por Jeffrey Brown em 27 de fevereiro de 2007 pelo canal norte 
americano de televisão PBS. (Página acessada e traduzida em 03/01/2012) 
27Alguns autores africanos ganharam destaque destacam nos séculos XX e XXI por seus trabalhos 
políticamente engajados, voltados para contar a história de seu povo e de situações de seu país num tom 
militante. Dentre estes destacam-se nomes como: Chinua Achebe, Mia Couto, Ahmadou Kourouma e o 
próprio Nuruddin Farah. 
28 Elementos da tradição poética dos somalis, assim como pequenas histórias e contos difundidos através 
da tradição oral somali estão presentes na escrita do autor, fundidos com sua narrativa lírica e cheia de 
tensão. 
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mais conhecido como Mad Mulla29, grande poeta que usava suas obras como 

verdadeiros instrumentos de contestação política do período colonial.  

O romance Maps (1986) faz parte de uma trilogia chamada Blood In The Sun, 

onde é a primeira obra, seguida de Gifts (1992) e Secrets (1998). Esses trabalhos estão 

intimamente ligados à experiência histórica vivida pelo autor, suas concepções de 

mundo e sua posição política diante da situação vivida pelo seu pais. Todos os romances 

dessa trilogia foram escritos durante o governo ditatorial do general somali Mohammed 

Siad Barre, foi durante o governo de Siad Barre que Farah foi exilado de seu pais no 

final da década de 1970, quando o seu romance A Naked Needle  provocou a ira do 

então ditador por contestar o poder tirânico em seu país. 

Foi durante seu exílio que Farah através de duas trilogias imprimiu a sua visão 
sobre a experiência do governo Barre na Somália, a série de romances lançados tratam 
de diferentes épocas do governo ditatorial do general. Sobre esses trabalhos comenta 
Divanize Carboniere 

No exílio, Farah se dedicou a escrever uma série de romances em que 
examinava diversas fazes do governo de Barre, propondo uma reflexão a 
respeito das conseqüências desastrosas de seu autoritarismo na Somália Sua 
primeira trilogia, nomeada de Variations on the theme of na African 
dictatorship e composta pelos romances Sweet and soul milk (1979), 
Sardines (1981), Close sesame (1983), retrata as atividades de um 
movimento organizado de cerca de onze intelectuais que se opõem ao 
presidente durante os anos de maior força de seu governo. Cada romance se 
concentra em alguns desses personagens, mas seus nomes se repetem e 
todos eles e é possível acompanhar suas trajetórias de um romance para 
outro. A segunda trilogia, denominada Blood In the sun, justamente o objeto 
de estudo nesse trabalho, cobre um vasto recorte temporal, iniciando-se em 
Maps, cuja a ação começa no final da década de 1970, no momento da 
disputa pelo Ogaden, e termina em meados dos anos oitenta. Gifts se passa 
aproximadamente na segunda metade da década de 1980, com o 
enfraquecimento sistemático do poder do General, agravado por sérias 
dificuldades econômicas, pela fome e pela falta de energia elétrica e de 
combustíveis que assolaram o país. Nesse momento, a Somália  recebe 
controversas doações de dinheiro e alimento das potencias ocidentais. 
Secrets examina o ultimo ano do governo de Barre, no inicio da década de 
1990, quando grupos milicianos travaram uma guerra contra o presidente e 
as tropas leais a ele.30 

Diante de tal colocação é possível conceber essas obras de ficção como 

instrumentos de entendimento da sociedade somali, principalmente no que diz respeito 

                                                           

29 Religioso islâmico somali que lutou por mais de vinte anos contra ingleses, italianos e etíopes pela 
causa nacional dos somalis, se destacando também por sua inclinação poética ao escrever sobre seu país e 
contra o colonialismo.  
30 CARBONIERE, Divanize. A Compensação da imobilidade nos cronotipos oníricos: Uma leitura da 
trilogia Blood In The Sun”, ( Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 2010), p.14.  
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ao período em que Barre governou o país. Ao direcionar suas narrativas para problemas 

e experiências reais, as obras do autor podem passar a ser entendidas como fragmentos,  

pontos de vista de uma realidade. Ao analisar a realidade mesmo de forma indireta e 

colocar-se enquanto agente modificador da mesma através de suas obras o autor nos 

oferece uma perspectiva, uma maneira de compreender a história, mais particularmente, 

a sua concepção de história. O romance Maps se apresenta como uma fonte onde 

procuro analisar a perspectiva do autor diante dos temas do nacionalismo e identidade 

somali durante a guerra do Ogaden, buscando estabelecer uma relação de texto e 

contexto de acordo com a experiência do autor. 

Essa parte do presente trabalho reside justamente em analisar como o autor 

concebe a identidade da Somália e seu povo diante dessa guerra movida pelo forte 

sentimento nacionalista dos somalis que previam unificar os cinco territórios onde  

majoritariamente se falava a língua somali, o Ogaden era um desses territórios, àquela 

altura encravado em território etíope.  O que está em jogo para o autor não é mera 

narração do conflito, mas sim suas consequências que foram providencias no curso da 

vida de milhares de pessoas. Nesse sentido podemos imaginar como os personagens  

Askar e Misra podem deixar o mero espectro de peças de uma ficção e podem encarnar 

retratos de vivencias reais. 

Em Maps, Farah segue um caminho diverso daquele que habitualmente vemos 

quando se trata da Somália e grande parte dos países africanos31, a vitimização do povo 

somali diante das situações adversas que lhe são impostas não é um fator encontrado no 

romance. Ao contar a história de Misra e Askar- a mãe adotiva etíope e o seu filho 

somali que vêem suas vidas transformadas diante de uma guerra sangrenta entre somalis 

e etíopes por territórios construídos através dos traçados cartográficos feitos pelas mãos 

dos europeus-, o autor opta por situar seus personagens como agentes ativos dentro da 

história, lhes preenchendo de emoções e personalidade, seus personagens não aparecem 

como meros “fantoches” diante de uma situação que parece instransponível. 

                                                           

31 Refiro-me a constante prática que alguns meios de comunicação empreendem quando tratam de África, 
seguindo quase sempre por um viés de analise carregado de negativismo e estereótipos, explorando 
veementemente aspectos negativos do continente que acabam por tornar a África e os africanos envoltos 
na imagem da vitimização. 
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  Nem, tampouco, encontramos no romance lamurias a respeito da herança 

desastrosa deixada pelos europeus em épocas de colonialismo. Não se trata de um 

esquecimento proposital do autor, mas sim de uma escolha. Ao invés de seguir esse 

caminho Farah prefere concentrar sua atenção no destino que seu pais tomou nas mãos 

dos próprios somalis. É uma opção interessante, pois traz uma problemática que ainda 

precisa muito ser debatida que é a responsabilidade dos africanos no curso do destino de 

seus próprios países após as independências do colonialismo europeu. No caso da 

Somália, é mais especificamente sobre a administração de Siad Barre que Farah 

concentra suas analises e críticas. 

 Antes de tratar da problemática proposta que é análise da questão nacionalista e 

identitária na Somália através do romance, destaco alguns pontos que considero de 

fundamental importância para o entendimento dessa obra e das concepções políticas e 

ideológicas do autor. Primeiramente destaco a preocupação do autor em escrever, 

questionar e se colocar criticamente sobre a situação da mulher na sociedade somali, 

uma sociedade fortemente islamizada e entrelaçada por diversos clãs e suas subdivisões 

de caráter patriarcal. 

 As mulheres somalis estão subjugadas ao forte domínio patriarcal dos homens 

de seus clãs e aos costumes do da religião islâmica, lhes cabendo poucas oportunidades 

e autonomia dentro de sua sociedade32. O enfrentamento de Farah a esse sistema é uma 

das marcas de seus trabalhos, tanto que em praticamente todas as suas obras o autor 

retrata a situação de diversas personagens, mulheres sob diferentes condições e 

situações dentro da sociedade somali. Em Maps, Misra é a personagem que ilustra essa 

preocupação do autor.  

Outra forte característica da obra de Farah que inclusive já citei anteriormente é 

a sua ácida criticidade acerca do destino que tomou o seu país nas mãos dos governantes 

somalis após a independência na década de 1960 do século passado. Como boa parte 

dos países africanos que sofreram com o colonialismo europeu, a Somália sofreu com 

                                                           

32 A situação da mulher somali está há muito tempo ligada a história do Islã e da organização clãnicaque 
rege boa parte da vida social na Somalia. Nessa configuração de sociedade a mulher se encontra em fortes 
condições de submissão e dependência aos homens. Para maiores informações sobre as condições da 
mulher na Somália ver: ALI, Ayaan Hirsi. Infiel: a hsitoria de uma mulher que desafiou o isla. São Paulo, 
SP: Companhia das Letras, 2008. 
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uma má administração regrada por uma ditadura, conseguida por meio de um golpe 

militar. Na visão do autor a administração de Barre, que o exilou de seu pais por cerca 

de trinta anos, foi desastrosa e altamente prejudicial a Somália33. 

Em Maps, Farah além de tocar em questões culturais e religiosas, se coloca 

também diante da questão da identidade nacional de seu povo, tema que pode ser 

considerado como um dos pontos chaves do romance. O nacionalismo na Somália 

desencadeou em um ideal que por muito tempo foi a causa da luta do povo somali. 

Refiro-me a tentativa de unificação dos cinco territórios dos tempos coloniais que 

formariam o que ficou conhecida como “Grande Somália”. No capítulo anterior desse 

trabalho apresentei uma breve explicação do que seria essa ambição dos somalis, que  

Siad Barre levou ao extremo ao empreender uma investida bélica sob o território de 

Ogaden na Etiópia. Qual seria a posição do autor a respeito de todo esse movimento 

nacionalista que levou ao conflito em Ogaden em 1977? Sabemos que sua posição ao se 

tratar do governo de Siad Barre é bastante critica e adversa, mas não seria essa guerra, 

essa luta, uma causa de todos os somalis?  

Analisar a perspectiva do autor imprimida no romance é o foco dessa parte do 

trabalho, Maps se apresenta como um instrumento onde Farah difunde suas posições a 

cerca das implicações políticas, sociais e culturais que esse conflitou gerou sobre o seu 

país e sobre os somalis. O romance se apresenta como um artifício intelectual de 

expressão do autor. O que através de Maps, Nuruddin Farah pode dizer e contribuir para 

entendimento do conflito em Ogaden e sobre a história da Somália e do seu povo? Essa 

é analise que farei adiante tendo como foco a identidade e o nacionalismo do povo 

somali, como esses elementos aparecem no romance. 

 

2.2 A identidade e o nacionalismo somali no romance Maps 

 

O foco central da narrativa do autor é a identidade, que pode ser constatada em 

pelo menos três manifestações: pessoal, familiar e nacional. É a discussão acerca da 
                                                           

33 O autor ressalta a sua posição contrária ao legado de Barre explicitamente em Maps e em outros 
romances que compõem a trilogia. Além da obra, essa posição de Farah é vista também em entrevistas 
concedidas pelo autor. 
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identidade ou das identidades que dá toda a tonalidade de tensão encontrada  do início 

ao fim do romance.  

 Askar e Misra são os principais personagens da trama. Um menino somali órfão 

de pai e de mãe e sua mãe adotiva etíope que conviveram juntos e numa relação muito 

profunda por dez anos em Kallafo, região de Ogaden, até a partida de Askar para a 

capital Mogadíscio para viver com os seus tios Hilal e Salaado em busca de uma boa 

educação (entende-se por isso, uma educação formal, segundo o romance). 

 Após sete anos, em tempos de guerra no Ogaden entre Somália e Etiópia, Askar 

já um homem, que se encontrava no dilema entre ingressar na Universidade Nacional ou 

se juntar a Frente de Libertação Somali para a conquista de Ogaden, sabe da notícia da 

vinda de sua mãe adotiva à Mogadiscio para reencontra-lo. Misra (uma etíope que vivia 

entre somalis em Ogaden),é considerada uma traidora por supostamente entregar a 

localização de um grupo da frente de libertação somali ao exército etíope, causando a 

morte dos somalis que lutavam pela causa do país. Misra acaba morrendo de maneira 

misteriosa no que pareceu ser um ritual de vingança. 

 Esse é o primeiro dilema levantado pelo autor, o dilema de Askar entre a 

aceitação da mulher que àquela altura era considerada uma traidora do seu povo, de seu 

país, mas que o criou e doou parte de sua vida para ele, ou o sentimento nacionalista que 

tomava conta do seu país, a causa dos somalis contra os etíopes.  

A partilha do território pelo colonizador europeu e a seguinte tentativa de alguns 

povos africanos, a exemplo dos somalis, em se reorganizarem nesses territórios levaram 

milhares de pessoas a envolverem-se em conflitos que desencadeavam em crises 

identitárias latentes.  

Os somalis que viviam em Ogaden àquela altura, partilhavam de duas culturas 

distintas, partilhavam de duas nacionalidades, mesmo estando em um território etíope, o 

que conferia aos somalis do Ogaden também uma nacionalidade voltada para a Somália 

era justamente o sentimento de pertencimento, a identidade compartilhada mesmo que 

esse povo não estivesse dentro do território e Estado somali. Nesse sentido é possível 

compreender a noção de identidade dos somalis que era como um instrumento que 

supostamente podia transcender até mesmo a própria idéia de território e de uma 

organização estatal existente.  
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Na percepção de Farah, mesmo unidos pelo sentimento nacionalista que 

supostamente os tornavam membros de uma mesma comunidade, que os conferiam 

características que os definiriam como um povo, uma nação, os somalis dos cinco 

pontos da “Grande Somália” enfrentavam uma grande barreira que quebrava a 

perspectiva dessa nação se tornar organizada dentro de um Estado genuinamente somali, 

essa barreira eram as fronteiras. Um somali de Mogadíscio ao atravessar as fronteira da 

Somália em direção ao Ogaden podia ter o seu sentimento de pertencimento abalado, o 

problema das fronteiras como barreiras da unificação e de reconhecimento é tratado por 

Farah quando o autor relata a saída do menino Askar de Ogaden, lugar de seu 

nascimento, para Mogasdício 

Pela primeira vez na vida você cruzaria uma fronteira que nunca tivera boa 
reputação entre os somalis; ela negava ao povo somali que vivia de cada 
lado, sim, a fronteira negava a essa gente a existência como nação. Acerca 
disso seu tio Hilaal diria que ‘os somalis foram à guerra para que a origem 
étnica do povo de Ogaden iguale sua identidade nacional. É isso que confere 
aos somalis a energia psíquica, um caráter que nenhum outro povo africano 
tem. Imagine, Askar. Uma nação com a personalidade dividida. Que trágico! 
É claro que considerações políticas e econômicas tem peso e são 
importantes. Porém a psique do Somali- sua paz de espírito e a da 
comunidade- conta muito mais 34 

É perceptível nas palavras do autor a importância que o mesmo confere ao valor 

simbólico da identidade de um povo. Como o mesmo coloca, a pisque - ou os valores 

simbólicos - do povo somali parecia muito mais importante que as formais e eminentes 

organizações políticas e econômicas que organizam um povo enquanto um Estado-

Nação. O esforço nacionalista na unificação dos territórios onde a população era 

predominantemente de origem étnica somali era uma questão de honra, de resgate da 

idéia de uma nação forte e integrada.  

Este imaginário, como colocou Farah, foi muito forte entre os somalis, o 

sentimento de unidade era ilustrado principalmente pela origem étnica do povo, pela 

língua que compartilhavam além de outras características como a religião islâmica 

muito influente, e a tradição nômade e pastoral. Seriam então esses os principais 

elementos motivadores para então empreitada da unificação, se faz interessante pensar 

                                                           

34 FARAH, Nuruddin, 1945- Mapas: Romance/ Nuruddin Farah; tradução Paulo Schiller – São Paulo: 
Companhia das Letras, 2003. p.162. 
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então se todos os somalis compartilhavam desses mesmos sentimentos, se esse 

nacionalismo fala verdadeiramente  por todos, existiam exceções? Existiam exceções 

entre os somalis que viviam no Ogaden? Essa é uma pergunta que não é respondida no 

romance, mas no entanto muito pertinente já que estamos tratando de sujeitos que 

possuíam dupla nacionalidade. 

Em Maps, os etíopes aparecem como um povo que comparado aos somalis não 

possuíam uma identidade a ponto de se constituírem em uma nação consistente, 

entendendo-se por isso a concepção de nação somali que já foi colocada aqui. Em um 

dos relatos do romance em que Askar debate com o seu tio Hilaal - professor e 

intelectual que acompanhava a causa somali apenas à distância e sem o afinco da grande 

maioria dos somalis - sobre a diferença entre os somalis e outros povos africanos, é feita 

uma comparação entre a Somália e a Etiópia no que diz respeito as questões de 

identidade 

Hilaal disse: “Etiópia é um nome genérico de uma massa inespecífica de 
diferentes povos que professam diferentes religiões e afirmavam descender 
de ancestrais diversos. Portanto, ‘Etiópia’ contempla essa noção genérica, 
extensa, inclusiva. Somali, se pensar-mos bem, é específico. Ou seja, ou 
você é somali ou não é. Não acontece o mesmo com o ‘etiope’ ou, por falar 
nisso, com o ‘nigeriano’, o ‘queniano’, o ‘sudanês’ ou o ‘zairense’. ‘Etiópia’ 
significa terra da raça escura”. 

“ E a abissínia?, perguntou (você acha) Salaado. 

Tio Hilaal, ignorando a pergunta, prosseguiu: “Você sabia que “Zaire” é a 
palavra portuguesa para ‘rio’- provavelmente foi como um viagante 
português chamou um pais em que estava- embora não haja nada 
‘verdadeiramente nacional’ nele, como Sesse Seko nos desejaria fazer crer? 
Você sabia que a ‘Nigéria’ foi chamada assim pela mante de Lugard, uma 
vez mais por causa do rio Niger, e o Sudão em razão dos negros a quem o 
país pertence? A Somália é única. Possui esse nome por causa dos somalis, 
que tem um ancestral em comum e falam a mesma língua, o somali.35  

Percebe-se mais uma vez nas palavras do autor o forte sentimento de identidade 

e pertencimento dos somalis, dessa vez elencado sob a justificativa de uma origem 

genuinamente comum que identificaria todos os somalis como um povo distinto, cuja as 

raízes estariam bem estabelecidas. Criando esse diálogo fictício, porém fundado em 

argumentos reais, nos trazendo essa comparação da origem de alguns países africanos 

com a Somália, Farah nos oferece uma elucidativa discussão que nos permite melhor 

compreender algumas peças que dão forma a esse nacionalismo. É importante entender 

                                                           

35 Idem. p. 195-196. 
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esse elemento de grande relevância para os somalis que é a questão de uma origem 

comum, do elo que supostamente serviria para unir todos os somalis na causa do 

Ogaden.  

Esse sentimento de pertencimento e origem em comum para os somalis colocado 

por Farah, certamente não é exclusivo dentre os diversos povos africanos, porém da 

maneira que é colocado pelo autor, explicando parte do imaginário nacionalista nos 

permite pensar num elo que fortemente uniria todos os somalis pela causa irredentista, 

nos serve para o esforço de compreender melhor os valores simbólicos desse povo, 

inclusive seu pensamento a respeito de outros países africanos, obviamente essa 

compreensão seria catalisada pela escrita do autor, pelo seu ponto de vista acerca desse 

tema. 

O que se torna evidente segundo a perspectiva do autor, é que os somalis da luta 

do Ogaden acreditavam possuir uma identidade em comum apesar de estarem dispersos 

em cinco territórios distintos. Não é possível localizar em sua escrita nem o maior 

motivo das fricções entre os somalis que são os inúmeros clãs que dividem esse povo do 

Chifre da África. As inúmeras divisões em clãs e sub-clãs- muitos desses vivem em 

rivalidade há anos- tão característica na Somália não são mencionadas pelo autor, 

surgindo assim uma idéia de total harmonia em prol do interesse comum, que era a 

unificação somali. 

A situação dos clãs é abordada apenas quando o autor em um dado momento faz 

um breve comentário a respeito do caráter autoritário dessas organizações, 

principalmente no que diz respeito ao tratamento para com as mulheres e crianças, 

considerados por Farah grupos minoritários, controlados pela arbitrariedade dos clãs 

islamizados. Talvez Farah estivesse alertando para um futuro muito sombrio para as 

mulheres somalis, um futuro que nem de longe lembrava aquele em que Hawo Tako36 

era aclamada heroína. Hoje as mulheres somalis vivem sem dignidade ou respeito, 

                                                           

36  Mulher símbolo da resistência somali ao colonialismo que lutou e militou arduamente a favor do 
nacionalismo, tendo inclusive um monumento construído em sua homenagem  no centro da capital  
Mogasdíscio. 
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totalmente subjugadas ao tratamento brutal dispensado pelo grupo Al-Shabab37, que 

hoje domina parte do território somali impondo uma doutrina islâmica extremista. 

Ainda falando a respeito de imposições, Farah toca em um tema que também 

pode ser discutido dentro do contexto da identidade somali, mas dessa vez de forma 

negativa. Refiro-me a discussão a respeito da imposição de línguas exógenas ao povo 

somali, marcadamente reconhecidos pela cultura oral. Não seria essa ação um ato que 

iria contra a identidade dos somalis?  A respeito desse tema Farah se coloca dando voz 

aos pensamentos de Askar 

Num discurso de 1956 aos somalis do Ogaden, o imperador Hailé Selassié 
disse: Procurem as escolas, meu povo, pois nelas terão uma boa chance de 
aprender a ler e escrever em amárico. Somente assim serão capazes de 
assumir os diversos cargos na administração do governo. E lembrem-se: a 
falta de conhecimento do amárico, a língua nacional da Etiópia, vai se 
revelar uma grande barreira ao desenvolvimento econômico e à melhora 
individual e comunitária. Aprendam a ler e escrever em amárico. Vai lhes 
fazer muito bem” 

Arrebanharam-se os acampamentos nômades, e as crianças foram levadas à 
escola na Alta Etiópia- meninos e meninas que mal tinham seis anos de 
idade. Foram enviados a diferentes regiões do país em que não se falava 
somali para que perdessem o contato com outros somalis e uns com os 
outros. Amárico, a língua de uma minoria imposta a uma maioria. Árabe, 
uma língua estrangeira com idéias e conceitos estrangeiros incutidos na 
mente de uma criança. Certamente não se bate com tanta violência em que 
aprende a língua mãe. Esse aprendizado viria naturalmente? Nesse caso as 
coisas fluiriam com facilidade? A força brutal da tradição escrita imposta ao 
pensamento de quem pertence a uma tradição oral? A força brutal de adultos 
infligida a uma criança? Não tenho certeza de por que guardei o recorte do 
texto integral do famoso discurso de 1956 proferido pelo imperador Hailé 
Selassié ao povo de Ogaden. Na margem, leio a caligrafia de tio Hilaal: 
“Não é revolucionário vingarmos a língua, a cultura e a injustiça de nosso 
povo”.38  

Fica evidente na escrita do autor o tom de criticidade contra as imposições 

lingüísticas as quais o povo era submetido, que segundo o autor já estava totalmente 

envolto na cultura da tradição oral. É interessante observar como Farah direciona sua 

crítica ao governo etíope, com a tentativa de imposição da língua amárica aos somalis 

de Ogaden,e também aos próprios somalis pela imposição do árabe em detrimento do 

ensino da “língua mãe” ancorada na tradição oral. Essa análise do autor nos permite 

criar um paradoxo e analisar em que peças a identidade somali se apegava e quais eram 

                                                           

37 Grupo fundamentalista islâmico fundado em 2004, hoje muito atuante na Somália,. Possuem células em 
quase todo território somali executando constantes ataques ao governo e a seus opositores. 

38 FARAH, Op. Cit, p.117-118. 
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os fatores dessa identidade que foram perdendo espaço com o surgimento de novos 

interesses, novas demandas pelo país. 

O que fica entendido também nas palavras do autor é que essa imposição parte 

de cima para baixo, ou seja, parte primeiramente das cúpulas governamentais, depois 

para o povo, no caso retratado por Farah na passagem do romance exposta aqui, a 

imposição é feita a uma criança, ao Askar. O que o autor tenta demonstrar é a crescente 

descaracterização dos costumes do povo somali, principamente ao impor as crianças 

uma língua exógena em detrimento do ensino e fortalecimento de sua língua materna, a 

língua originalmente de seu povo, que após gerações de desprezo poderia perder seu 

espaço quase por completo, perdendo assim o povo parte de sua identidade. 

É essencial pensar que apesar de um suposto ideal comum a todos os somalis, o 

nacionalismo se apresentava de modo diferente para os grupos envolvidos, digo, para 

Siad Barre tal empreitada tinha um sentido, para os somalis que ainda viviam nos cantos 

rurais mais remotos tinha outro significado, assim como também para os somalis que 

viviam em Ogaden. Certamente para Barre e sua cúpula governamental o conflito em 

Ogaden ultrapassava a questão da unificação por questões identitárias. Os interesses 

políticos, por poder, estavam talvez acima dos interesses nacionais, do povo somali. 

Essa parece ser a percepção de Farah sobre Barre e a forma que impulsionou o país a 

guerra, levando com ele todo o sentimento nacionalista do povo somali. 

Já para o povo, podemos verificar no romance que apesar do interesse em 

comum pela vontade de unificação que supostamente existia entre todos os somalis, 

existia um fator que os diferenciavam, que ainda os tornavam distintos, esse aspecto é 

discutido em uma passagem do livro em que Askar dialoga com seu Tio Hilaal sobre a 

respeito das diferenças entre os somalis 

Eu tinha outra pergunta: - O quê, agora? , disse tio Hilaal. “Como o senhor 
descreveria as diferenças que se desenvolveram entre os somalis da 
República Somali e os somalis do Quênia ou do Ogaden governado pela 
Etiópia?”, perguntei, de novo com a impressão de ter me expressado mal. 

Ele respondeu: -“O somali de Ogaden, o do Quênia, ambos, por carecerem 
do que faz alguém forte e inteiro, não chegam a ser pessoas”. 

-Silêncio. Alguma coisa que me impediu de perguntar: “ Mas o que é isso, 
tio?”. Agora, anos depois, lamento não ter dito a ele que não compreendera 
esse conceito. Passados esses anos, acho que teria sido pertinente perguntar: 
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“Misra é somali?”, “Sou um refugiado?”, “Sou uma não-pessoa”, Misra é ou 
será uma não-pessoa, se vier a Mogadíscio?”. 39  

O que está em jogo nesse debate levantado pelo autor é a questão do 

pertencimento, o pertencimento que tornava os somalis distintos, que os tornavam 

“pessoas” e “ não-pessoas”. Evidentemente esse pertencimento era embasado por idéias 

nacionalistas. Embora tivessem supostamente os mesmos interesses, os somalis que 

viviam fora da República Somali, que política e juridicamente era a única Somália 

reconhecida, não comungavam inteiramente do que seria ser um somali, ou seja 

careciam de algo que era importante, careciam de estar dentro das limitações territoriais 

somalis, vivendo sobre leis e política somalis, e não sob custódia de outros povos.  

Outro ponto que merece destaque na citação do romance feita acima é a 

indagação de Askar sobre Misra, se a mesma era ou não uma somali. Esse é um dos 

pontos mais debatidos no romance, o questionamento sobre a fidelidade de Misra, sobre 

o pertencimento de uma etíope que vivia entre os somalis até a guerra ser declarada e a 

mesma se tornar uma inimiga. É esse um dos maiores dilemas colocados por Farah no 

romance, pois no meio desse dilema está a relação entre Askar e Misra, relação abalada 

pelo conflito, pelos conflitos de identidade traçados pela guerra no Ogaden. 

Essa questão é bastante interessante, pois envolve questões de pertencimento, 

relação entre pessoas que se viram abarcadas pelo processo da guerra, envolve 

discussões a respeito de até onde ia esse nacionalismo para o povo quando envolvia 

relações familiares e de afeto. Esse tipo de discussão levantada por Farah serve como 

uma lente onde podemos enxergar além da macro história, dos grande acontecimentos 

da guerra, dos combates, dos tratados. Através de análises como essa, podemos nos 

aproximar de histórias daqueles que sentiram o conflito e suas conseqüência de baixo, a 

história de Askar e Misra certamente foi um retrato fictício de muitas outras histórias 

reais que aconteceram no processo da guerra. 

Guerras como a de Ogaden, onde se disputam territórios, foram e ainda são 

comuns na África e em outras partes do mundo, o que está por traz de todo esse 

processo, e que muitas vezes não nos atentamos são os efeitos desses processos na vida 

das pessoas, dos cidadãos e cidadãs que não se envolvem diretamente no conflito, digo, 
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pegando em armas ou militando a favor da causa. As pessoas que são envolvidas pelo 

processo podem se tornar refugiadas da noite para o dia no lugar em que viviam e 

viviam também seus antepassados, podem assistir o rompimento de laços afetivos, 

relações sociais, bem como também de tradições seculares que os definem como um 

povo. 

Tratando-se dessas relações afetivas e sociais, até onde uma guerra, uma causa 

nacionalista pode interferir radicalmente na vivencia dessas pessoas. O dilema de Askar, 

o de estar dividido entre sua nação e seus sentimentos por uma mulher etíope 

considerada traidora da causa de sua nação, mas que dedicou sua vida para cuidá-lo, 

pode ser considerado o ponto chave do romance de Farah, um ponto que pode levantar 

árduos debates acerca da questão identitária e das relações humanas entre esses povos. 

O próprio Farah sentiu na pele tal situação de ter que se locomover de sua terra 

natal- Baidoa- Ogaden- e de romper laços afetivos com o seu povo por conta de uma 

mudança forçada motivada pelos constantes conflitos locais. Essa região cujas fronteiras 

eram frequentemente redefinidas durante a primeira metade do século XX por forças 

estrangeiras certamente deu a Farah maior inspiração para a escrita do romance Mapas, 

sua experiência de vida foi certamente essencial para dar ao romance uma característica 

mais próxima a realidade vivida pelo povo somali. 

O complexo jogo de relação entre Askar e Misra coloca em pauta a questão da 

identidade como pertencimento, como algo que também pode adquirir-se de acordo com 

a vivência e assimilação dos costumes de um povo. Era assim que pensava Askar ao 

indagar-se a respeito da identidade de Misra, que para ele, fazia sim parte de seu 

“grupo”, digo, era parte do que ele mesmo considerava sua “família”, era parte de algo 

que os tornavam unidos, mesmo antes de Askar ter alguma noção do que significava a 

palavra “nação”. 

  É interessante também ressaltar que antes de Askar adquirir o conhecimento a 

respeito das noções de pátria, nação, enfim, de se tornar um entusiasta das questões 

nacionalistas de seu povo, ele comungava de parte de uma cultura etíope ainda presente 

em Mirsa. Farah faz questão de descrever em sua obra vários momentos em que Askar 

levado por Misra compartilhavam de canções e histórias tradicionais do povo de Misra,e 

faziam isso sem nenhum sentimento de culpa ou ressentimento de estarem traindo a 

nação somali. O que está em questão aí é a circularidade cultural existente entre pessoas 
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que possuem culturas e tradições diferentes em um lugar onde lhe é proporcionado 

compartilhar tais experiências. Misra podia sentir-se somali e Askar não via problemas 

em compartilhar costumes etíopes, nesse enlace de tradições os dois viveram 

harmoniosamente até a eclosão da guerra e do florescimento dos idéias nacionalistas na 

cabeça do jovem Askar. 

 Para Askar, Misra era sim uma somali, pois durante muito tempo comungou 

com o seu povo e suas tradições e até mesmo- posição ressaltada pelo autor em diversos 

momentos da obra- sentia-se uma somali, enfim para Askar, ela era tão somali quanto 

ele ou qualquer outro. 

Com a chegada da guerra, o que parecia sólido passa a ganhar contornos de 

dúvida e indecisão, a final diante daquela situação de guerra entre os dois países, entre 

os dois povos, onde estava situada a identidade de Misra? Askar em um momento de 

reflexão a respeito da postura de sua mãe diante dos acontecimentos e das previsões dos 

rumos da guerra nos dá um elucidativo panorama de seu pensamento 

Entretanto, aos poucos me dei conta que o envolvimento de Misra não era 
grande como o dos demais. Ficava excitada, claro, sempre que uma cidade ou 
aldeia era tomada pelos somalis, mas exibia uma cautela excessiva e dizia 
coisas como: “Quanto vai durar essa vitória?, “ Aonde isso vai nos levar?” ou “ 
O que vão fazer os russos?”. Alguém a chamou de “estraga prazeres” e ouvi 
muitas coisas maldosas ditas pelas costas. Poucos dias depois, senti que o clima 
prevalente em relação a ela era de hostilidade. Percebi que mais e mais pessoas 
vinham menos ao nosso quarto. Lembrei que ela era diferente de nós- não era 
somali como eu e os outros, lembrei quanto as pessoas caçoavam de como 
pronunciava as guturais somalis; lembrei do guerreiros de quem ela falara e do 
cavalo selado que derrubara o cavaleiro. E também vi nela um brilho diferente. 
Estava carrancuda e feia. Evoquei um sonho passado, um sonho em que o dedo 
da culpa coletiva era apontado ao traço somali em mim e nos outros. Perguntei: 
Misra não havia escolhido ser uma de nós? Não havia escolhido compartilhar 
nossas dores e prazeres? Naquela hora ela se viu indecisa entre nos deixar ou 
dividir nosso destino amargo. Ela também falou nisso, embora eu tenha a 
impressão de que na época não a compreendi. “ Sou etíope”, disse. Mas como 
eu podia saber de que espécie era um “etíope”? Fiz as perguntas apropriadas e 
obtive as respostas devidas. A imagem que me ficou foi a de um pais feito de 
remendos- como a manta de um pobre.40 

 

Podemos perceber os questionamentos de Askar diante das atitudes de sua mãe 

adotiva em relação à causa de seu país, percebe-se claramente aí o conflito de 

identidade de Misra e a confusão que é criada na cabeça de Askar que tinha um 

                                                           

40 Idem. p. 130-131. 
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pensamento formado em relação a identidade de Misra e sua postura diante de tal 

situação.  

Mais adiante em um diálogo entre Askar e Misra, podemos conceber no que 

consistia a barreira que estava entre os dois, o que para Misra era o obstáculo que os 

separavam enquanto povos distintos 

Ela não havia decidido se voltava às terras altas ou se ficava, repetiu. 
Embora não compreendesse mais a língua da região da Etiópia em que 
nascera. 

Eu disse: “Vou com você”. 

Desmentiu o prazer que sentiu ao dizer, depois de um longo silêncio em que 
enxugou as lágrimas que lhes manchavam as maçãs do rosto: “ Não quero 
que venha comigo”. 

“Por que não?”, perguntei 

Voltou-se para mim, os olhos incendiados de lágrimas ardentes. “Por que 
não é seguro”. Vão matá-lo, a minha gente, sem fazer perguntas, sem querer 
saber seu nome ou da relação entre nós.” 

Perguntei: “ Seu povo, meu povo – o que ou quem são eles?” 

“Um dia”, disse, falando de um futuro em que nos encontraríamos, “ um dia 
você vai entender a diferença, vai saber quem é o seu povo e o meu. Um 
dia”, profetizou, falando para o vazio do futuro em que esperava que nos 
encontrássemos, “ você vai de identificar com o seu povo e me descobrir 
excluída de sua comunidade. Quem sabe poderá até mesmo me matar, para 
fazer a o sonho de seu povo torna-se realidade concreta.” 

“Matar?”, perguntei. 

“Sim. Matar. Pilhar. Violentar. Em nome de seu povo. Matar.” 

 Eu disse: “ Um dia serei capas de matá-la?”. 

“Talvez”, ela disse, e saiu do quarto. 41  

 

Farah, a partir desse fragmento, nos coloca diante de uma reflexão onde 

podemos conceber a identidade enquanto algo manipulado pelas circunstancias da 

guerra, uma identidade que não é composta de tradições, mas sim de extremismo que 

pode levar a destruição de laços entre povos. Misra em seu debate com Askar lhe 

apresenta algo que até então o menino não tinha percepção, que era o nacionalismo 

levado ao extremo. 

As delimitações que definiam as relações entre um somali e uma etíope na 

década de 70 do século passado, que comungavam de mesmos costumes e tradições, e 
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viviam em certa harmonia num lugar em que todos se reconheciam como um grupo, 

foram determinadas por idéias nacionalistas extremos e por ânsia de poder.  

Ainda sobre essa passagem do romance, podemos analisar a perspectiva do autor 

a respeito da natureza desses conflitos com motivações nacionalistas, esse tipo de 

conflito além de ter a característica de desagregar comunidades e experiências de vidas 

inteiras, ainda possui a forte tensão de mapear as identidades desses povos, 

estabelecendo e enquadrando-as segundo concepções que na maioria das vezes são 

precipitadas. Será mesmo possível mapear e desagregar a identidade de um grupo que 

vive numa área multicultural?  

Percebe-se que, na percepção de Farah, as identidades não podem ser mapeadas, 

pois vão além de interesses pelo poder sobre um povo, ou por certa região. O que na 

verdade acontece em casos como esse é um jogo de interesse em que essas identidades 

são ajustadas e manipuladas a favor de algum ideal. No caso da Somália no Ogaden, os 

somalis acreditavam que sua identidade era o suficiente para levar um país a guerra e 

invadir o território da Etíope. Tal crença levava a crer que a unificação entre o povo 

somali era sim algo possível, mesmo depois de tantas redefinições cartográficas, depois 

de tantas migrações e miscigenação de seu povo com outros povos de culturas distintas, 

como os somalis do Ogaden, ou do Quênia, que viviam entre o apego às suas tradições 

enquanto somalis e o convívio com as tradições locais onde viviam. 

Quando Misra diz a Askar sobre um futuro em que ele reconheceria o seu povo e 

seria capaz até de matá-la, está o alertando justamente para esse jogo de interesses e a 

dinâmica que está por traz do uso da identidade e do nacionalismo, que podem sofrer 

mutações a ponto de lhe induzir e tornar seu maior companheiro em seu pior e mais 

abominável inimigo da noite para o dia. Tudo depende dos inconstantes fluxos de 

interesses que movem uma nação, as pessoas são deixadas em segundo plano para 

satisfazer o pretenso interesse comum da maioria, para satisfazer a vontade de seu país, 

com desvelo e sacrifício quando for preciso. 

Mas apesar dos sacrifícios impostos, a identidade somali falava mais alto, e 

ressoava como um forte elo de unificação, e foi esse elo que afinal levou milhares de 

pessoas à guerra. O ponto mais forte dessa identidade segundo  a obra de Farah era a 

língua, conclusão que podemos ter em uma das passagens mais elucidativas do romance 
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a respeito dessa idéia, onde Askar tem mais um diálogo com o seu Tio Hilaal a respeito 

da causa somali e suas características 

“Um somali”, disse Tio Hilaal, é um homem, mulher ou criança cuja língua-
mãe é o somali. Nesse cão, a língua mãe é importante, muito importante. 
Não a aparência. Ou seja, traços jamais caracterizam um somali. É verdade, 
os somalis são facilmente distinguíveis de outros povos, mas teremos uma 
dificuldade previsível em diferenciar um eritreu, um etíope, ou um sudanês 
do norte de um somali, a não ser que levemos em conta a diferença cultural. 
O somali é um povo homogêneo, homogêneo do ponto de vista cultural, e 
fala a mesma língua onde quer que se encontre. Por outro lado, isso não é 
verdade acerca dos que se dizem ‘etíopes’, ‘sudaneses’, ‘eriteus’, 
‘nigerianos’ ou ‘senegaleses’. 

Uma torrente de idéias, caudalosas como o Shebelle e o Juba no mapa á 
minha frente, inundou-me a mente. A voz dele me acalmava; acalmava-me 
escutar as modulações nos relatos que fazia. 

“A identidade somali”, prosseguiu,“ é partilhada por todos os somalis,a 
despeito das fronteiras que os separam,a despeito da bandeira que tremula 
no céu acima deles ou da língua da burocracia do país. Por isso podemos 
dizer que a alma de um somali é um meteoro lançado na direção da 
identidade nacional comum. 

Eu tinha uma pergunta. “Sim?”, ele disse. 

“Se Misra solicitasse, teria o direito de receber os documentos que fariam 
dela legalmente e para sempre uma somali?”, falei, e esperei ansioso, 
consciente que havia chegado ao ponto. 

“Se o somali dela for bom como o seu, duvido que algum burocrata palhaço 
se atreva a se opor ou negar o que ela é por direito. Lembre-se disso, Askar. 
Ao que sabemos, não existe diferença étnica entre o somali e o etíope- este, 
entre aspas. Ela pode é precisar de algumas testemunhas masculinas que 
jurem tê-la conhecido durante toda a vida e que afirmem ser uma somali; 
nada mais. E tudo que terão que fazer é assinar um depoimento”.42  

Como podemos constatar nesse trecho da obra, a identidade do somali estava 

enraizada em um traço característico desse povo, que é a língua, levando a crer então 

que aquele ou aquela que compartilhasse do modo de vida somali e principalmente da 

língua, podia sim ser considerado um somali. Porém como também é colocado na 

citação acima, existia a burocracia, seria essa burocracia a responsável pelo entrave 

entre o realmente sentir-se somali e o que se esperava de um somali. O Caso de Misra 

ilustra bem essa situação, bem como a percepção que Askar tinha a respeito do 

pertencimento de sua mãe enquanto uma somali.  

Para Askar, Misra era uma somali por pertencer e compartilhar das tradições 

somalis, inclusive da língua, mas para Misra existia o entrave nessa relação de 

pertencimento, e era justamente a “burocracia”. O elemento da essência da identidade 

                                                           

42 Idem. p. 219. 
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somali era segundo Hilaal a língua, àquela altura, em tempos de guerra, essa essência 

não era o suficiente para definir a nacionalidade e pertencimento de um indivíduo. 

Misra para os somalis que adotavam uma postura mais extrema em relação ao conflito 

era uma etíope, mesmo tendo compartilhado durante maior parte da sua vida do que 

seria ser uma somali.  

Afinal, a luta pelo território, pela supremacia do Ogaden podia elevar os somalis 

a uma nação homogênea, podia garantir-lhes uma organização estatal onde os somalis 

viveriam em prol dos mesmo ideais? Era mesmo de vital importância para os somalis se 

organizarem em territórios que eles julgavam pertencentes a eles? Essa redefinição 

cartográfica era mesmo importante na garantia e soberania da identidade desse povo? 

Ou seja, a identidade de um povo pode ser realmente mapeada ou traçada para satisfazer 

aspirações nacionalistas?   

Se haveria uma organização estatal homogênea e satisfatória para todos os 

somalis caso os mesmos vencessem a guerra não é possível responder, o que é passível  

de analise, seguindo o seu históricos de ações no governo,  é pensar como seria o 

governo tirânico de Barre em um território mais vasto, com mais povos sob sua 

custódia, com mais poder nas mãos. O general somali que era duramente criticado por 

Farah por seu autoritarismo, certamente continuaria a exercer seu poder de forma 

arbitrária, e não respeitando as tradições dos somalis como costumava a fazer ao caçar 

quem resistia ao aprender a escrita árabe ou a religião islâmica.  

De acordo com a leitura de sua obra Maps e de outros trabalhos e declarações do 

autor, é fácil identificar a sua aversão ao autoritarismo, algo muito prejudicial na 

formação de qualquer nação. Em uma entrevista concedida em fevereiro de 2007, Farah 

expõem suas idéias a respeito desse tema 

Isso é algo que eu vou voltar muitas vezes na minha análise da sociedade 
somali. Nós nos tornamos réplicas do tirano a quem odiamos. Nós odiamos 
esses senhores da guerra, esses ditadores, e lutamos contra eles até o ponto 
que nos tornamos igualmente ditatoriais. Isto é o que tem destruído muitos 
dos nacionalistas grande na África: eles se tornaram autoritários, assim 
como os colonialistas contra os quais lutaram. Uma pergunta: O que 
acontece quando você se livrar do monstro? Você se torna um monstro? 43 

 

                                                           

43
 FARAH, Nuruddin e Jeffrey Brown ( Entrevistador). “Autor da Somália Reflete Sobre Conflito no País 

Natal”. Em: PBS. 27 de fevereiro de 2007. 
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Segundo esse depoimento e voltando-se para o conflito em Ogaden  na 

percepctiva narrada em Maps, o autoritarismo destruiu parte dos grandes nacionalista 

somalis, percebemos então que o autor não se volta contra o nacionalismo em sí, 

sentimento importante na constituição de um povo, de um grupo, de uma nação. A 

crítica do autor vai de encontro ao nacionalismo revestido pelo autoritarismo, ou seja 

que chega a posições extremas, desrespeitando tradições, dignidade e relações entre os 

povos. 

O sonho somali da unificação sucumbiu diante das investidas poderosas e 

unificadas dos exércitos etíopes, soviéticos e cubanos. A empolgação e esperança 

conseguida através de algumas vitórias em certos pontos do conflito se tornou em 

frustração e trouxe consequências desastrosas para o país que havia conseguido sua 

independência a pouco mais de uma década, mas precisamente em 1960. A Somália que 

ainda tentava se estruturar como um Estado independente,se organizar economica e 

politicamente, se viu a beira do cáos com o fim da guerra. Um das críticas de Farah 

direcionada a Barre é a sua permanencia a frente da Somália após a derrota no Ogaden, 

período que Farah considera obscuro na história do país e que foi definidor no destino 

que a Somália viria a tomar anos mais tarde, mergulhando em uma crise em vários 

setores, levando a população a depender de contantes ajudas externas. 

Sobre os resquícios da guerra, podemos encontrar um trecho no romance onde o 

autor expoem sua perspectiva através dos pensamentos de Askar 

 

Conforme se previa, as costuras de Mogadíscio cederam ante o fluxo de 
refugiados um tempo depois. Não se podia ir a lugar nenhum sem vê-los nas 
ruas poeirentos,e famintos como a terra de onde vinham.. Os que tinham 
familiares suficientemente ricos para abrigá-los e alimentá-los o faziam com 
discrição. Porém muitos não tinham para onde ir. Seus parentes mal se 
mantinham com o pouco que possuiam, levando-se em conta a inflação de 
preços causada pela guerra, uma guerra muito custosa que destruia muitas 
vidas e propriedades. Depois da guerra, o xelim deve de ser desvalorizado. 
Tudo, exceto a fome, a corrupção e a pobreza, escasseava. As pessoas 
passaram a ser rudes entre si e a bondade se tornou um bem raro. A 
generosidade teve a mesma sorte e era alimentada pela desconfiança que uns 
tinham dos outros.44   

 

                                                           

44 FARAH. Op. cit, p. 211-212. 
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Como pode ser constato no trecho acima, as pessoas foram afetadas diretamente 

pela derrota, no campo de suas relações sociais e também na sua relação com o Estado 

somali. A decepção é descrita no romance em várias passagens, o sonho de redesenhar 

as fronteiras havia fracassado e  custou muito caro a nascente nação somali. No final o 

que restou foi a frustração e o resultado fatídico que a guerra causou na vida de milhares 

de pessoas, e nesse quadro se encaixam os personagens do romance de Farah. 

O conflito de Ogaden não alcançou seu objetivo principal que era a anexação do 

território que faz parte da Etiópia. Os mapas que foram traçados arbitrariamente durante 

os tempos colonais não foram mudados pela iniciativa nacionalista que abarcou grande 

parte dos somalis na década de setenta do século passado, restando assim o bem que já 

possuiam antes do conflito, o bem que os levaram a acreditar que a tal luta era ligitima e 

digna, me refiro a identidade desse povo. 

Em certo momento do romance, quando a guerra já estava perdida para os 

somalis, Askar e seu Tio Hilaal debatem sobre a realidade e o sentido dos mapas, 

quando Hilaal ao entrar no quarto do Askar- ainda tomado pelo sentimento nacionalista- 

desenhava o mapa da Somália no qual o Ogaden era sua parte integrante. Temos um 

debate onde Hilaal questiona Askar, pereguntando se o mesmo via verdade nos mapas 

que desenhava, diante de uma resposta positiva Hilaal repetiu a pergunta 

Tio Hilaal aclarou mais a questão: É da alma que você talha a verdade 

inventada dos mapas que traça? Ou a verdade do cotidiano se equipara à 

realidade dos mapas que você e outros desenham?45  

A pergunta de Hilaal para Askar define o sentimento que abarcava os somalis, 

onde os mesmo tomados pelo nacionalismo redesenhavam os traçados de mapas que os 

fariam uma verdadeira nação tomados por suas aspirações, em contraste com a dura 

realidade que foi imposta a esse povo.  

A questão se situa na verdade que existe nos mapas, o que realmente os traçados 

cartográficos representam para um povo. No caso dos somalis, mas precisamente se 

voltando para a  identidade somali, os mapas não eram o definidor de tal fenomeno, 

nem podiam garantir maior ou menor legitimidade no que diz respeito a esse bem 

simbólico. Em determinado ponto do romance podemos encontrar uma passagem em 

                                                           

45 Idem. p. 279. 
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que tal situação é abordada, novamente sob forma de diálogo entre Askar e seu tio 

Hilaal, onde o mesmo fala ao seu sobrinho 

Veja um mapa das colonias britanicas na África, digamos, um mapa cujas 
porções rosa competem em tamanho e imaginação como o verde que 
representa as porções do continente sob o dominio francês. A seguir compare 
as situação de hoje com o passado fantamagórico e poderíamos pensar que 
muitas mudanças aconteceream e que os nomes de vários países foram 
alterados para acomodar as aspirações nacionalistas dos povos dessas regiões. 
Mas a verdade básica mudou? Ou nós? 46  

No fragmento acima podemos concluir que na perspectiva do autor, os mapas  

em sí não são garantia de mudanças, não se constituem essencialmente em 

transformações na realidade e na vida das pessoas envolvidas, nesse sentido as causas 

nacionalistas e suas ações podem significar apenas espasmos de mudanças em algumas 

situações.  

Através da leitura da obra é possível perceber que para Farah as fronteiras não 

são definidoras da identidade de um povo. O problema está situado justamente nas 

fronteiras mal definidas e que não atendem as reais necessidades do povo. As constantes 

guerras, os contantes movimentos de carater extremo que nascem ainda hoje na Somália 

são frutos desses maus do passado, mas também da constante instransigencia e falta de 

responsabilidade dos próprios dirigentes africanos para com o seu povo e suas tradições. 

 Ao contar a história de Askar e Misra, o autor demonstra que as relações 

humanas, que o pertencimento, a identidade de um povo se constitui em algo que não 

pode ser imposto por limites ou concessões, pois esses fenomenos trasencendem as 

aspirações políticas nacionalistas 

Através de sua obra Farah tenta chamar a atenção para os aspectos humanos e 

simbólicos que giravam em torno do conflito, aspectos estes que na perspectiva do autor 

foram deixados de lado e altamente prejudicados por um confronto que serviu para 

aflorar e fortalecer- mas também segregar e julgar, em seu carater mais extremo-  ainda 

mais o forte sentimento identitário e nacionalista somali, mas que no fim se concretizou 

em uma fatídica experiência para esse povo e para um Estado nascente que se viu a 

beira da ruina com o desfecho da situação. Comprender esse espisodio da história desse 
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país é assim  impreseindivel para compreender a situação desse país que hoje vive num 

estado caótico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O continente africano historicamente sofre com investidas nos campos político, 

econômico e moral de algumas nações e grupos capitalistas. Esse histórico de tentativa 

de dominação vem se constituindo desde as primeiras investidas coloniais sobre o 

continente, com a intervenção direta nos países africanos por nações imperialistas 

européias e com a criação de diversos fatores que deveriam servir como legitimação 

dessa dominação. 

 Dentro desse contexto está o fator da dominação através da criação de 

estereótipos e preconceitos, criação de imagens negativas que visam inferiorizar o lado 

que se quer subordinar. A imagem da África ainda hoje é marcada por tais preconceitos, 

problema que é visto até mesmo em nações como o Brasil, que tem sua história 

intrinsecamente ligada à África. 

 Apesar de alguns esforços, sobretudo no campo da educação, o Brasil ainda tem 

muito a fazer para reparar a falta de informação, preconceitos causados por velhos 

discursos e a propagação de uma história marcada por deturpações e estereótipos 

negativos. 

Hoje possuímos diversos meios por onde podemos conhecer a África e suas 

histórias, tendo o conhecimento como um poderoso instrumento na quebra de 

preconceitos, entre esses meios estão os romances africanos. 

Esse trabalho buscou através do romance Maps do escritor somali Nuruddin 

Farah analisar os fenômenos da identidade e nacionalismo somali durante a guerra do 

Ogaden, conflito esse que foi decisivo na história do país e que é muito importante para 

compreender a situação atual da Somália. 

 Ao trabalhar com o romance Maps, pude explorar o potencial dessa fonte que se 

mostrou muito rica e reveladora. O romance de Farah trabalha de forma muito peculiar 

o conflito em Ogaden, o autor dá ênfase não aos grandes acontecimentos da guerra, 

mais sim aos fenômenos que ocorrem dentro dela, nesse caso o nacionalismo e a 

identidade somali durante o conflito. 
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 Esses dois fenômenos aparecem a todo o momento no decorrer da narrativa do 

autor para demonstrar o quão importante foram para os somalis no contexto do conflito, 

já que na perspectiva de Farah o povo foi impulsionado por esses dois fenômenos para 

justificar a guerra. Várias são as discussões a respeito da identidade e nacionalismo e 

como esses sentimentos implicaram na vida dos povos envolvidos. O autor 

verdadeiramente nos remete a reflexões pertinentes, discutindo questões que fazem 

parte da formação dos somalis como um povo, como uma nação. 

 Ao contar a trajetória de Misra e Askar, Farah está relatando o seu ponto de vista 

da história, a sua perspectiva é entendida aqui como um fragmento dentre várias outras 

interpretações da realidade. Temos um fragmento de uma história por nós pouco 

conhecida, o romance oferece essa aproximação, dada essa condição, cabe ao 

pesquisador a interpretação desse fragmento, sua intervenção enquanto historiador.  

 Fica assim a impressão de que o trabalho com o romance para o historiador que 

se debruça sobre a história da África pode ser bastante proveitoso, ainda mais se 

tratando da história de países onde as fontes são pouco acessíveis como a Somália. 

Nesse caso é totalmente oportuno o aprofundamento e ampliação desse tipo de trabalho 

em outro momento, com outras obras do autor trabalhado e sob outras perspectivas 

acerca da história desse país do Chifre da África. 
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