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RESUMO 

Este trabalho visa oferecer uma reflexão sobre a história Tamacheque a partir da análise 

sobre o contexto e a produção de grupos musicais de jovens Ichúmar do Mali e do 

Níger. Considera-se a experiência de migração e de ‘insílio’ e de marginalização social 

e econômica, bem como de exílio político. Techúmara é nome do movimento de 

resistência cultural que se concretizou em meados de 1980. Tal movimento precisa ser 

compreendido em sua ancoragem da história política e econômica em que emergiu. A 

juventude tamacheque exprime um forte e acelerado processo de mudança e de perda 

econômica e de liberdade. O objetivo central é, portanto, analisar a produção musical 

tamacheque articulada ao contexto da ação política e dos desdobramentos sociais e 

culturais que surgiram do conflito entre a sociedade e o Estado. Para tanto, procurou-se: 

1) identificar os laços entre luta social, identidades comunitárias e coletivas com suas 

narrativas musicais; 2) compreender o papel do movimento dos Ichúmar para a 

construção da memória social de/sobre os Kel Tamacheque, tanto no Mali e no Níger 

como no exílio. De forma específica buscou-se estabelecer um corpus a partir dos textos 

das canções da discografia produzida pelo movimento dos Ichúmar (1980-2010) como 

escrita poética de resistência; discutir a relação entre o corpus de texto musical - 

produção literária –, da geração Ichúmar, considerando os eventos históricos e 

analisando as temáticas presentes nessa forma de expressão cultural. 

A música é expressão híbrida e forma cultural fortemente aberta a influências, 

sobretudo nesses contextos de nomadismo e exílio. Com estilo único, produzido na 

confluência de músicas ocidentais, do norte do continente africano e tamacheque, a 

música Ichúmar é expressão intensamente inscrita no presente e na mobilidade 

contemporânea (incluindo sua diáspora). O texto - poesias musicadas das letras das 

canções -, produzido no bojo desta forma literária é resultado de processo complexo, em 

que o imaginário e o real estão profundamente entrelaçados no esforço de narrar os 

eventos, suas estéticas, sentimentos e afetos identitários desse mundo tamacheque, que 

comporta diversas dimensões da experiência humana. Fez da guitarra a passarela, o 

instrumento fundamental dos roqueiros do tenerê (deserto), para uma comunicação, por 

um lado, interna, dirigida para que os jovens tomassem consciência e aderissem à causa. 

Por outro lado, externa, destinada a dar visibilidade à luta política desta antiga 

sociedade do Saara. 

Palavras-chave: Tamacheque, Tuaregue, Saara, música africana, Resistência cultural. 



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to offer a reflection on the history of the Kel Tamasheq through an 

analysis of the context and production of Malian and Nigerien Ichúmar youth musical 

groups and their experiences of migration andinsile, social and economic 

marginalization, and political exile.  Techúmara is the movement of cultural resistance 

that arose around the mid-1980s.  Nevertheless, such a movement needs to be 

understood in its roots in the political and economic histories that 

emerged. Tamasheq youth are undergoing a strong and accelerated process of change 

and of economic loss and loss of freedom.  The main objective, therefore, is to analyze 

the production of Tamasheq music, articulated within the context of political action and 

the social and cultural developments that emerged from the conflict between society and 

the State to 1) establish a corpus from the discography of songs produced by 

the Ichúmar Movement (1980-2010) such as written poetry of resistance;  2 ) discuss the 

relationship between the corpus of musical text-literary production-of 

the Ichúmar generation, taking into consideration the historical events, and analyze the 

themes present in this form of cultural expression. The music is a hybrid expression and 

cultural form that is strongly open to influences, especially given the context of 

nomadism and exile.  As a unique style, produced in confluence with Western, Arab, 

and Tamasheq music, Ichúmar music is an expression that is intensely inscribed in the 

present and in contemporary mobility. The text (musical poetry set to the lyrics of 

songs) that is produced within this literary form is the result of a complex process in 

which the imaginary and the real are profoundly interwoven in the effort to narrate the 

events (social, political, aesthetic, emotional, identity-related)  that involve various 

dimensions of the human experience. The experience turns the guitar, the fundamental 

instrument of the rockers of Tenere (the desert), into a footbridge for communication 

that is at once internal and rooted (to raise awareness among young people and get them 

to join the struggle) and innovative and external, to raise awareness and make 

their causes known beyond the borders of this ancient Saharan society. 

Key words:  Tamasheq, Tuareg, Sahara, African music, cultural resistance. 
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Introdução 

 

Un peuple divisé ne peut atteindre son but  

Il ne peut faire pousser de belles branches sur l'acacia 

Un peuple divisé se perd en chemin  

Chacun de ses membres devient un ennemi pour lui-même 

Ô messieurs occupez-vous de son bonheur  

là-bas le ténéré a soif 

Ses arbres ont séché les femmes et les enfants attendent l’eau 

C'était le temps de la révolte  

Nous nous reposions à l'ombre de ses arbres 

et buvions dans ses outres pleines de son eau. 

Tinariwen, Álbum Aman Iman 

 

A descolonização da África tem sido temática das mais relevantes na história 

contemporânea do continente. Após mais de 50 anos das independências de grande 

parte dos atuais estados africanos, muitas são as indagações que se impõem diante de 

dilemas e conflitos que não puderam até o momento ser devidamente mediados. Os 

exemplos são numerosos de aspirações de autonomia por um lado, e de outro, de 

incapacidade dos Estados em manter a coesão, de intensificação do tráfico internacional 

de armas e drogas ilícitas, e, sobretudo, de elites sem projeto político coletivo, corruptas 

e/ou envolvidas na apropriação dos recursos naturais.  

Pierre Kipré (2005) é contundente sobre a questão, diz o autor que há uma crise 

de identidade no continente cujas raízes só podem ser apreendidas em uma análise da 

história de longa duração. O autor assinala que os Estados africanos recorrem 

frequentemente a formas autoritárias de gestão e de divergências diante de aspirações 

democráticas da população. Alegam a necessidade de garantir o “desenvolvimento da 

nação” para justificar suas escolhas políticas, ideológicas e econômicas, a exemplo da 

repressão à diversidade linguística e cultural, além da violência de modelos excludentes 

de estruturação do poder, como os regimes unipartidários por lideranças e partidos que, 

muitas vezes, emergiram da luta armada.  

Há sociedades (ou nações sociológicas) que ficaram particularmente sacrificadas 

pelas fronteiras e pela gestão dos governantes dos novos países que não têm sabido 
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fazer face às dinâmicas culturais e identitárias, respondendo com repressão as 

reivindicações deste tipo. Atualmente existem diversas fronteiras que parecem 

insustentáveis, tendo sido traçadas pelo colonizador, saudadas tanto pelas elites que 

negociaram a descolonização, quanto valorizadas pelo princípio de intangibilidade de 

fronteiras inscrito na carta da Organização da Unidade Africana (OUA), em 1964. Em 

nossos dias, muitas são as fronteiras, ressalta Kipré, que já não possuem realidade, seja 

pelo fluxo de pessoas e do comércio, seja porque se mantém como regiões fora do real 

controle dos Estados. Este é o caso da região de cerca de 30 km entre Níger e Nigéria. 

Outros exemplos na África do Oeste podem ser referidos como zonas de 

desestabilização potenciais: Casamansa, região do Senegal limitando com Gâmbia e 

Guiné Bissau; o delta do Níger, onde grupos armados sequestram e atacam instalações 

de produção de petróleo na Nigéria, repercutindo em Camarões, Togo e Benin; a 

situação recentemente vivida - e não totalmente superada - na Costa do Marfim, entre 

outros exemplos. O drama vivido pelos Kel Tamacheque não é certamente um fato 

isolado no continente, ainda que guarde suas particularidades culturais e históricas. 

A temática deste estudo inscreve-se no conjunto de questões da descolonização 

que afetou especialmente a sociedade Kel
1
 Tamacheque, mas, mantém fortes conexões 

com a colonialidade como sistema de poder e como forma de racionalidade 

administrativa e econômica instalada pela agressão colonial. A sociedade em estudo 

viu-se invadida, sendo, posteriormente, dividida administrativamente durante o período 

colonial e, após as independências, continuaram fragmentadas e sem reconhecimento 

social, econômico e cultural pelos Estados-nação independentes. Ou seja, o espaço 

cultural e territorial Kel Tamacheque se viu política e economicamente subordinado a 

capitais distantes e desconhecidas, notadamente no Mali, mas também no Nìger.  

Já no período colonial, os Kel Tamacheque fizeram sentir sua resistência por 

meio de luta armada e por resistência cultural e identitária. Tornaram-se conhecidos, 

pelos europeus, como guerreiros insubmissos aos quais muitas esteriotipias foram sendo 

atribuídas e se sobrepondo até nossos dias. A partir de 1960, sob a condução dos 

governos dos novos países, as revoltas, rebeliões e resistência cultural foram expressões 

que se renovaram continuamente. 

                                                 
1 Kel significa “as pessoas de”,  kel tamacheque, as pessoas do tamacheque (de língua). 
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Eu busquei situar a história na qual emergiu o movimento cultural Ichúmar para 

contextualizar e compreender a produção musical da juventude tamacheque no interior 

de um processo de mudança intensa em que interagem diferentes componentes culturais 

e expressivos: a música tradicional do tendê e a prática do anzad, respectivamente, 

ritmo e instrumento tradicional. Os ritmos do norte do continente, sobretudo da Argélia, 

Marrocos e Líbia e o rock and roll dos anos 1950 dos EUA, com os quais os jovens 

tamacheque entraram em contato no exílio. A música ganha contorno de expressão 

híbrida e de forma cultural fortemente aberta, sobretudo nestes contextos de nomadismo 

e exílio. Trabalhei, portanto, no sentido de discutir os elementos de um movimento 

cultural pós-colonial cujas raízes se encontram em desdobramentos e legados da 

colonização francesa
2
 (1893/4 -1960). Neste estudo focalizei de forma mais específica, 

a (re)cosntrução do próprio conceito de tumast (nação), em meio a um processo de 

mobilidade e exílio pós-colonial de uma parte da juventude Tamacheque dos anos 1960 

- conhecida com alfillaga -, que desenvolveu um movimento cultural de resistência 

conhecido como techúmara na década de 1980. 

O estudo se fez com base em fontes documentais – publicações, documentos 

históricos
3
 -, e com fontes sonoras – composições musicais tamacheque produzidas 

desde anos 1980 –, na perspectiva de apreender e articular estas insurgências históricas 

com seus nexos políticos e culturais. Abordei, desta forma, duas temáticas por meio das 

quais procurei estabelecer relações entre o movimento Ichúmar e as rebeliões (tanakra); 

entre arte e história no contexto em estudo da história contemporânea Tamacheque. 

 Trabalhei, portanto, sobre a história do período colonial na região, ou seja, entre 

1894 (tomada de Timbuctu) até a descolonização, marcada pelas independências em 

1960 e pela primeira revolta pós-colonial em 1963. Justifico este amplo período, pois 

acreditei ser fundamental não dissociar o movimento dos Ichúmars da compreensão de 

suas raízes no processo colonial, desde a chegada francesa, tanto pelo norte (a partir de 

Argel) como pelo oeste (a partir de Dakar e Bamako). Ou seja, compreender a 

resistência colonial, permite compreender melhor a posição tamacheque na 

                                                 
2
 Podemos tomar como referência para o estudo do colonialismo francês em meio Tamacheque, o ano de 

1894 (ano da tomada de Timbuctu), a partir  do qual uma série de batalhas foram favoráveis à Franca e 

1960, ano em que os tamacheques se viram divididos em cindo estados independentes. Cabe ressaltar que 

essa ocupação ocorreu em duas frentes: uma vinda do norte, da Argélia e, outro vindo do oeste, a partir da 

costa Senegalesa e da Mauritânia. 
3
 Fontes primárias, documentos e arquivos fundamentais; Fontes secundárias (revistas, teses não 

publicadas, livros; fontes sonoras e imagéticas; webesites). Tomamos como fonte primária a produção 

musical difundida por grupos considerados como expressão da resistência tamacheque no período após as 

independências dos países africanos, notadamente Mali e Níger. 



 

 
15 

descolonização e a eclosão da resitência após a formação dos Estados-nação do Mali e 

do Níger. Neste longo período inscrito, seja na história da colonização, seja no período 

pós-colonial, a experiência da diáspora tamacheque se tornou profundamente marcante 

para diversas gerações.  

Optei, portanto, por situar a questão historicamente para compreender a situação 

de insílio em que vivem os Kel Tamacheque desde o século XIX. Inspiro-me na 

reflexão de Mario Benedetti (1984; 1988) que nomeou de insílio, a marginalização de 

um exílio que é interno. Acredito que haja uma aproximação entre o conceito de insílio 

e a experiência da colonialidade como estrutrução do poder apoiado em relações de 

subalternidade contra a qual a sociedade tamacheque tem desenvolvido formas muito 

complexas e diversificadas de luta e resitência, tanto cultural como armada. 

O debate sobre o capitalismo e seus desdobramentos colaborou na minha 

formação durante o mestrado, para embasar o postulado da interconexão histórica entre 

colonialismo e movimento Ichúmar. Amadeo e Rojas, entre outros autores, lembram 

que a Europa expandiu-se para se transformar no centro do moderno, ou de acordo com 

Wallerstein, em um sistema-mundo desenvolvido. Para isto incorporou em sua 

organização, dinâmicas e economias de outras áreas geográficas como América Latina e 

África. Assim, os autores referidos anteriormente chamaram a atenção para tal processo, 

afirmando que: 

A lógica de acumulação e reprodução do capitalismo enquanto 

sistema socioeconômico, político e ideológico implica 

necessariamente a expansão territorial, por ocupação física 

(colonialismo clássico), dominação político-econômica indireta 

(imperialismo e neocolonialismo) ou dominação ideológica-cultural 

(pós-colonialismo)” (AMADEO e ROJAS, 2010, p. 33).  

O que interessa aqui é exatamente o nexo que religa formas de dominação 

contemporâneas da sociedade Kel Tamacheque e a estabelecimento do mundo colonial. 

Ressalto, porém, que é ainda menos estudada a opressão exercida pelos Estados pós-

coloniais sobre as identidades coletivas diferenciadas que os compõem e, permanece 

insuficiente o debate sobre as relações de subordinação entre duas culturas africanas
4
 

após as independências. 

As nações pós-coloniais depois de 1950, ao contrário das nações da 

pós-independência no início do século XIX, definiam-se nos 

horizontes conflituosos da descolonização e do marxismo, ao passo 

                                                 
4
 Uma análise interessante das diferenças nos processos de descolonização, e de suas consequências  

teóricas, entre América Latina e os países da África e da Ásia pode ser encontrado em Mignolo (2003). 
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que as nações da pós-independência se articulavam dentro da 

ideologia liberal do sistema mundial moderno. A “descolonização” 

como horizonte final ainda não existia no século XIX, o horizonte era 

a nação; ou melhor ainda, a república. Assim os intelectuais das novas 

nações, repetindo forçadamente e em condições bem distintas ao 

modelo europeu, se aplicaram a gerar culturas “nacionais” onde não 

tinham existido verdadeiras nações (AMADEO e ROJAS, 2010, 

p.39/40). 

A colonialidade - conceito que vai além da história colonial - deixou seus traços 

nas práticas sociais contemporâneas. Gostaria de recontextualizar minha pesquisa sobre 

a produção musical (e política) tamacheque tanto no âmbito da conquista territorial, 

estabelecimento do mundo colonial francês, o processo de descolonização e, finalmente, 

as dinâmicas e conflitos com as novas nações: Mali, Níger principalmente, mas 

também, Argélia, Líbia e Burquina Faso. Neste contexto é elucidativo discutir a noção 

de "colonialidade" do poder de Aníbal Quijano (1994) e retomado nas reflexões de 

Antonacci (2009, p. 1) no estudo intitulado “Decolonialidade de corpos e saberes: 

ensaio sobre a diáspora do eurocentrado”, pois ele permite uma reflexão sobre as 

múltiplas dimensões em que o colonialismo se manifesta - como uma ideologia - para 

dentro do pós-colonialismo. Ela disse:  

“Saberes locais, experiências e atividades vivenciadas e incrustadas 

no corpo – locus em que são codificadas e preservadas crenças, 

hábitos, valores, funções e informações, repassadas em rituais 

compartilhados com seus ancestrais e novas gerações – foram 

renegados pelo pensamento sistêmico.” (ATONACCI, 2009, p. 1) 

Assim, para entender a opressão pós-colonial, é preciso construir entendimentos 

específicos no bojo da vida cotidiana e das suas expressões estéticas. Além disso, é 

necessário analisar a história das relações entre as culturas e as sociedades que foram 

incluídas nos limites do Estado-Nação em África. Mbembe (2010) afirma que o Estado 

colonial usou o princípio da diferença e da não similaridade – como uma forma de 

governo em si mesma. Específicas formas de conhecimento foram produzidas com este 

objetivo. Seu propósito era canonizar a diferença e eliminar a pluralidade e a 

ambivalência da tradição. 

O historiador de Camarões, Achille Mbembe (2010), para quem a África 

representa a última fronteira do capitalismo, questionou a descolonização em África e 

tem aberto o debate sobre uma epistemologia da África e não sobre África, ele convida 

ao entendimento de África fora da noção de ausência ou de falta. Para Achille Mbembe 

(2010), como para Célestin Monga (2010), a questão pós-colonial implica num 

questionamento em que a crítica ao colonizador europeu não é suficiente, pois se 
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encontram no centro de seus questionamentos as relações de opressão e de violência que 

se erguem, também, no bojo das relações entre sociedades e povos africanos. A 

colonialidade se desdobra dentro de uma ideologia desumanizante que, em muitos 

casos, faz com que a revolta dos colonizados sejam, sistematicamente, seguidas por 

repressão sangrenta.  

Em diversas regiões em África, os processos pós-coloniais tornaram-se, então, 

um mundo onde as expressões culturais têm sido combatidas e percebidas como opostas 

à construção do Estado-Nação nos parâmetros euro-ocidentais. Neste mundo, o sentido, 

as línguas, as racionalidades tem sido fortemente banalizados. Contudo, muitos 

governantes têm se mostrado cada vez mais incapazes de conviver e cohabitar com 

diferenças e, sobretudo, com divergências, levando à banalização da violência. Na 

esfera econômica, as lacunas em Estados em falência e o aumento das desigualdades 

têm sido igualmente expostos. Tais desigualdades gritantes servem de justificação para 

golpes de Estado, mas a situação não se altera com a mudança dos grupos no poder. 

Mbembe (2010) ressalta, porém, que a assinatura africana é, sobretudo, a 

multiplicidade: de formas de vida, de lógicas institucionais, de racionalidades 

econômicas e culturais. 

Célestin Monga é outro autor que vem se interrogando sobre as 

responsabilidades das elites da África contemporânea. Nesse sentido, Mbembe e 

Monga, abrem para mim um horizonte importante de interlocução para a reflexão 

específica da situação da sociedade kel Tamacheque.  

A narrativa da história é questão à qual voltamos para situar o presente estudo, 

pois se os estudos sobre a história tamacheque e amazir são ainda esparços, maior é a 

lacuna de produção histórica realizada por pesquisadores africanos, sobretudo, 

tamacheques. Construir uma narrativa a partir de uma perspectiva diversa da construção 

francesa e eurocêntrica da história é, ainda, um grande desafio neste contexto. Para 

mim, dimensões narrativas musicadas - abertas por várias vozes, sons e imagens, como 

as contidas em nossas fontes básicas -, são de grande significado, pois procuro construir 

uma voz tamacheque. Isto significa não apenas escrever história, mas, sobretudo, por 

meio de seus documentos de transgressão e insurgência, fazer parte dela, ouvir, cantar e 

participar de seus movimentos historicos e culturais e, de sua luta política. 

Do mesmo modo, a reflexão de Edward Palmer Thompson sobre as formas de se 

escrever a história (history from below), centrando-se no esforço do entendimento dos 
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próprios atores sociais (como trabalhadores, mulheres, imigrantes, minorias étnicas, 

entre outros que se tornam atores da história), constitui uma referência metodológica 

importante, ressaltando que seu trabalho focalizou questões ligadas à luta de classes na 

Europa. 

Assim, em uma "abordagem de baixo para cima", compreende-se que a música 

Ichúmar permanece sendo a voz tamacheque com sua melodia, poética e dimensão 

política. Do mesmo modo que seus músicos são seus narradores (BENJAMIN, 1987a) 

que imprimem “sua marca” na construção da história Tamacheque, desde a segunda 

metade do século XX.  

Eles trabalham na elaboração de temáticas significativas e eventos fundamentais 

para a memória social do deserto tamacheque ainda em luta contra práticas de 

colonialidade em diversas formas de dominação. É preciso dizer que a música Ichúmar é 

uma expressão contemporânea e uma resposta de uma cultura diante de uma política de 

Estado que a nega e marginaliza. Mas, ela é, igualmente, demonstração de desejo de 

mudança da juventude, a partir da experiência de coabitação com outras culturas e 

estilos musicais, como da vontade política de transformar relações hegemônicas de 

poder opressoras e arraigadas. Ela é, talvez, um espaço de diferenciação que permite 

mudança, trocas e recriação. A tradição evidencia sua dinâmica e participa dos 

processos culturais na história, como ressaltava Benjamin, que reconfigura a experiência 

pela perspectiva da tradição, a experiência integral (ou total) como espaço alcançado 

pela reflexão e pela narração que repousa sobre a renovação da tradição, tanto na vida 

privada como na vida coletiva. Conforme Stuart Hall (2000) a reconstrução, a 

reinvenção e a atualização da tradição se inserem nas condições históricas de cada 

momento e se apoiam na contingência política de rituais, liturgias e na magia da poética 

política de gêneros orais (BENJAMIN, 1987ª, HALL, 2000)
5
. 

No caso tamacheque, a narrativa musical corresponde à forma de resistência que 

se abre ao diálogo e busca - desde fim do século XX - o apoio em outras sociedades, 

especialmente na Europa, para valorizar sua cultura (no interior do Estado-Nação) e 

legitimar seu modo de vida nômade, em um mundo em que a mulher guarda um lugar 

central na vida política e comunitária. A imagem de homens com véu e de mulheres 

                                                 
5
 Há uma aproximação interessante entre a estética de resistência tamacheque e a literatura de cordel 

brasileira que constitui, igualmente, uma expressão da resistência das culturas nordestina, à colonização e 

dominação da indústria cultural. 
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livres é frequentemente colocada em evidência. O movimento Ichúmar religa os jovens, 

os homens, as mulheres de diferentes gerações, desde a independência do Mali e do 

Níger. O grupo Tartit, formado por mulheres, certamente tornou-se um embaixador da 

cultura tamacheque ao levar sua mensagem em apresentações em vários países por meio 

da poesia que faz, ao mesmo tempo, um apelo à unidade interna. 

A oralidade é um conceito que assume diferentes dimensões neste estudo, pois 

ela se presentifica tanto na produção das canções como nas maneiras, principalmente 

inicias de sua transmissão, já que eram partilhadas apenas em apresentações presenciais 

entre 1970 e 1980. Apenas tardiamente, seriam difundidas pela gravação e reprodução 

magnéticas em fitas cassetes. Mas, a oralidade remete ao contexto de uma sociedade 

que tem na oralidade seu modo privilegiado de enunciação e de organização social, 

ainda que possua sua escrita própria e tenha grande familiaridade com os escritos árabes 

desde vários séculos. O mundo tamacheque é um mundo construído com a força da 

palavra oral, elemento decisivo para se construir abordagens diferenciais para a 

compreensão de suas singularidades e das propostas de organização do mundo 

articuladas por civilizações africanas. Diz Fabio Leite (2008) que, em sua configuração 

vinculada às práticas históricas, “a palavra é geralmente relacionada com a problemática 

do conhecimento e sua transmissão, que se articula em vários níveis da realidade social” 

(1995/1996, p.106). A palavra ichúmar é parte da elaboração histórica da 

ancestralidade, entendida como raíz de “processos sociais específicos que vão se 

reestruturando no tempo e no espaço sem perda da essência das principais propostas 

adotadas sucessivamente” em sua concretude e dinâmica (LEITE, 1995/1996), 

constituindo o universo privilegiado da identidade profunda da sociedade e da noção de 

pessoa (LEITE, 2004, 40). 

A palavra tamacheque inscreve-se em dimensões muito complexas de toda 

organização histórico-cultural, expressando-se em corpos, objetos e na arquiteruta de 

sua territorialidade sempre em movimento, em um mundo em que palavra escrita e 

palavra oral formam dimensões complemanetares e entrelaçadas da existência e de seus 

horizontes. Ela corresponde a um lugar preponderante, seja como modo de expressão 

como de comunicação - tanto na literatura, história, imaginário, direito -, quanto na vida 

política e na construção de saber que é enunciado e transmitido na oralidade. Ser mestre 

da arte da palavra, nos diferentes gêneros orais existentes, é uma competência de grande 

prestígio, sendo extremamente valorizada. (CLAUDOT-HAWAD, 2005a). A escrita, 
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por sua vez, participa de uma importante prática de inscrição do espaço, configurando 

existencial e politicamente os territórios de pertencimento e de inscrição da própria 

noção de ser (pessoa). O autor de “Les gens de la parole”, Dominique Casajus (2001), 

afirma que os Kel Tamacheque se situam em relação aos outros pela palavra, sejam os 

mais próximos sejam os mais distantes;  a arte de dirigir -se ou não a um inimigo, 

estabelece as fronteiras das identidades coletivas e define relações de alteridade.   

 Reminiscências e recomposição de reminiscências a partir de memórias 

traumáticas, advindas do exílio e do insílio pós-coloniais, constituem trabalho histórico 

e, processo público e privado de superação do silêncio e da situação dramática vivida 

pelos Kel tamacheque. As dolorosas lembranças se concretizam e são revividas através 

da palavra expressa por grupos musicais que traduzem ansiedades, sentimentos de 

vulnerabilidade e desajustes em narrativas sonoras.  

Os difíceis tempos contemporâneos, atravessados por culturas africanas, ganham 

significados em ritmos, palavras, sons que as afirmam e preservam o viver nesses 

tempos. A relação entre historiador e grupos de músicas e canções torna-se fundamental 

e abre caminhos de diálogo entre historiador e músico, ressaltando novas dificuldades 

epístemológicas, linguagens intertextuais, símbolos e metáforas, sem perder de vista os 

debates éticos e políticos. 

Trabalhei sobre os textos de canções que derivam de uma antiga tradição poética 

em poemas declamados e cantados. Mas que se reatualizou e se (re)significou no 

encontro com a música norte africana e o rock-and-roll, durante a experiência de exílio 

de várias gerações de jovens, desde a formação dos Estados do Mali e Níger e das 

revoltas tamacheque. Como classificá-la? Fonte oral formalizada em textos poéticos, 

transmitidos em concertos pela discografia (oral, portanto); contudo, como adotei o 

suporte do texto escrito das canções, trabalhei “movências” entre a letra e a voz, entre 

som, rítmo, voz e gesto (ZUMTHOR, 1993 e 1997). Acredito que mantém as 

características de tradição oral, tornando-se parte de uma história societária que se 

reconstrói no tempo, sendo reafirmada internamente por meio de redes orais de 

transmissão. Ela integra o trabalho de uma narrativa coletiva, que é construção 

constante da identidade social, cultural e política. As canções são criadas em 

tamacheque (que faz parte da língua tamazirt), dialogando principalmente com a própria 

sociedade - sobretudo com sua juventude -, mesmo que esteja ocorrendo uma ampliação 
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dos interlocutores devido à crescente internacionalização dos concertos, festivais e da 

discografia. 

Minhas fontes constituem formas de expressão de generos orais ancestrais que se 

renovam e conquistam outros tempos e espaços via atuais tecnologias audovisuais. 

Nesse sentido, a presente pesquisa capta fluxos entre tradição e modernidade, na 

perspectiva de romper práticas e intervenções carregadas de colonialidade (MIGNOLO, 

2003).  

Minha experiência pessoal como tamacheque, que passou a infância e parte da 

juventude na região de Gao, com vivência dos momentos da eclosão da música Ichúmar 

em minha própria família é, sem dúvida, um elemento biográfico relevante em muitas 

decisões que moldaram este estudo. Aqui, a história de vida e a memória pessoal 

guiaram parte da seleção das canções, pois busquei revisitar os anos em que, 

avidamente, decorava as músicas das fitas cassetes de minha tia materna, militante 

apaixonada da causa da liberação tamacheque, com quem vivi dois anos em Bamako 

antes de obter a bolsa egípcia e me transferir para o Cairo. 

Entendo que é relevante a análise histórica dos processos que levaram à divisão 

dos tamacheques em cinco países com o fim do período colonial e a maneira pela qual o 

movimento Ichúmar retomou, pela música, a noção de unidade cultural sustentada na 

mesma língua e modo de vida, criando novas dimensões da noção de tumast como 

unidade política enquanto nação sociológica. Esta dimensão é recorrente e forte nas 

canções desta pesquisa, existindo uma relação essencial entre as músicas e os eventos 

históricos que marcaram a vida dos tamacheques no período estudado. Para construir 

uma perspetiva interna e contextualizada na história tamacheque da produção Ichúmar, 

acredito que é importante discutir a temporalidade e a territorialidade tamacheque uma 

vez que são, igualmente, significativas nas canções. Não se trata aqui, de fazer uma 

antologia (ou uma coleção) da produção poética Ichúmar, mas de estabelecer nexos 

entre sua produção e a narrativa histórica.  

Entendo que a produção da Techúmara corresponde a uma manifestação que 

emergiu do encontro violento entre a sociedade tamacheque (em crise devido à 

ocupação francesa e a descolonização) e a Europa (neste caso, sobretudo a França) com 

desdobramentos de múltiplas implicações sociais, economicas e culturais.  

Construir um entendimento sobre os conceitos de cultura e de resistência cultural 

em África tornou-se fundamental. Ou seja, construir uma abordagem capaz de dar 
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suporte à análise cultural do texto musical Tamacheque, objetivo de meu estudo, pois 

este se encontra profundamente entrelaçado no esforço de narrar eventos que 

comportam diversas dimensões da experiência humana, na construção da memória e da 

transmissão da cultura na história. Para isto, foi preciso criticar a oposisão entre 

urbanidade e comunidade como territorialidades de naturezas divergentes. A mobilidade 

nômade, aliada às novas formas de mobilidade tamacheque (migrações), ressaltou a 

necessidade de mudanças sociais, sem, contudo romper com sua ancoragem territorial e 

cultural. As novas tecnologias precisam ser assim, colocadas sob a perspectiva 

tamacheque como o que ocorreu com a guitarra. 

Não há na sociedade tamacheque, semelhante ao que ocorre na América latina, 

onde, segundo Canclini (2003), não está presente a convicção de que a modernização 

deva ser o principal objetivo, "como apregoam, políticos, economistas e a publicidade 

de novas tecnologias" (CANCLINI, 2003, p.17). Essa convicção fundamental para o 

crescimento econômico das potências mundiais desestabilizou-se a partir do momento 

em que se intensificaram as relações culturais com países do continente americano e que 

houve diálogo entre as etnias, as linguagens e as artes. Para Canclini, a urbanidade não 

se opõe ao mundo rural ou à comunidade: “o predomínio das relações secundárias sobre 

as primárias, da heterogeneidade sobre a homogeneidade” não é atributo apenas da 

“concentração populacional nas cidades” (CANCLINI, 2003, p.285). Os novos circuitos 

culturais suscitam questões sobre a nacionalidade, identidade, defesa da soberania e 

incorporação cultural.  

A produção cultural é, ao mesmo tempo, social e material para Williams (1969); 

assim, trata-se de um processo integral da vida em que há interdependência de 

diferentes esferas da realidade social como forças produtivas e como componentes 

ativos na transformação social. A interpretação, segundo Geertz, ocorre em todos os 

momentos do estudo, da leitura do "texto", pleno de significados que é a apreensão da 

sociedade, no momento da escrita do texto a partir das escolhas e estilos do pesquisador. 

Todo este processo permanece marcado pelas experiências do autor/ tempo, interna (dos 

membros da cultura estudada) e externa (da experiência do pesquisador). Assim, os 

elementos da cultura analisada devem ser entendidos à luz desta textualidade, da própria 

realidade cultural. A produção artística articulada a momentos históricos precisos, os 

nexos entre oralidade e escrita, entre o discurso histórico e a narrativa engajada 

(presentes nas musicas) formam o cerne sobre o qual trabalho. 
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O estudo que construiu as bases da dissertação teve como objetivo analisar a 

produção musical do movimento da Techúmara, situanto historicamente o sentimento de 

insílio iniciado durante a colonização francesa, reafirmado durante e após a 

descolonização. A produção musical - como escrita poética e política tamacheque – é 

posteriormente articulada à ação política e aos desdobramentos sociais e culturais que 

emergiram do conflito decolonial. Em outras palavras, foi foco da pesquisa: 

1. A compreenção das raízes históricas e políticas do movimento da Techúmara 

do qual faz parte a música dos Ichúmars. 

2. A discussão da produção musical tamacheque articulada ao contexto da ação 

política e dos desdobramentos sociais e culturais que emergiram do conflito 

entre a sociedade e o Estado para: 

2.1.1. Identificar os laços entre lutas culturais, identidades comunitárias 

e coletivas e a narrativa presente nos textos das canções dos Ichúmar; ou 

seja, a dimensão musical do movimento conhecido como Techúmara. 

2.1.2. Apreender os símbolos mobilizados na expressão, na escritura 

poética e política (as letras das canções). 

3. O entendimento do papel do movimento Ichúmar para a construção da 

memória social de/sobre os Kel Tamacheque tanto no Mali e Níger, como no 

exílio/diáspora. 

4. A apreensão do movimento musical dos Ichúmars enquanto estratégia cultural 

para criar visibilidade regional e internacional à “questão tamacheque”. 

Assim, o estudo tem como fontes dois conjuntos distintos: um documental e 

escrito e outro, constituído a partir da análise o corpus das canções. As canções foram 

reunidas a partir de registros em áudio (transcritas e traduzidas por mim) disponível nas 

coleções individuais como a que eu próprio guardei, das letras reproduzidas em álbuns de 

diferentes grupos e artistas atualmente renomados, de textos de canções obtidas em 

publicações de autores que trabalharam sobre a música tamacheque.  

Cabe destacar que as canções dos anos 1970 e início de 1980, foram muitas vezes 

transmitidas apenas oralmente com apresentações em uma cadeia oral e viva 

(HAMPATHÉ BÂ, 1980, s.d.), outras foram criadas e recriadas em uma forma de autoria 

coletiva e difusa, existindo diversas versões e controvérsias sobre os autores e situação de 

sua criação. Tal forma de criação se realiza em um campo de presenças compartilhadas e 

em interação (como festas, encontros de jovens e festivais); as canções faziam-se no 

instante, podendo ser transformadas em outro momento e situação dentro de um universo 
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de movências (ZUMTHOR, 1997). A música ichúmar permanece, portanto, relacional e 

em movimento, sendo atualizada em diferentes meios e situações performáticas. Neste 

texto, o leitor irá encontrar canções com diversas formas de apresentação; sempre que 

possível, procurei recuperar e apresentar o texto em tamacheque além do português. As 

canções que encontrei já traduzidas para o francês, eu as assumi como referência, 

apreentando-as juntamente com sua tradução.  

A pesquisa para a dissertação completa-se na discussão de temas histórica e 

socialmente relevantes dos textos musicais. A análise foi realizada, por sua vez, em dois 

movimentos complementares: um histórico, a fim de construir a relação entre os textos 

das músicas e os eventos históricos que marcaram a vida dos tamacheques; outro 

temático, no qual a análise recai sobre o apelo à luta, à união, ao amor, à nostalgia, à 

solidão no exílio/diáspora, ao deserto, à cultura e à língua tamacheque. Mas que 

principalmente revitaliza a noção de tumast (“o que todos nós somos”, “nação”), como 

mobilizadora da resistência pela linguagem cultural tamacheque, sendo capaz de levar 

sua mensagem tanto intermente como para o exterior.  

Há momentos históricos e políticos de grande densidade cultural do movimento 

Ichúmar (cuja emergência se fez na experiência do exílio que se seguiu às rebeliões 

tamacheques), que são evocados pelas canções. Trata-se de movimento de resistência 

cultural e de luta identitária que tem como raizes as revoltas contra a opressão do Estado 

pós-colonial nos quais os tamcheques se tornaram minoria e se sentiram marginalizados. 

Essa opressão que provoca, na percepção desse movimento musical do exílio, um 

entendimento de que houve recusa de reconhecimento do modo de vida nômade, da 

identidade e da cultura tamacheque, e também, ausência de investimento para o 

desenvolvimento social e econômico regional. 

O texto (poesias musicadas das letras das canções) - faz parte de processo 

complexo em que o imaginário e o real, o conflito e a cultura (Benjamin, 1987)
6
 - que se 

produz no bojo desta forma literária é resultado de processo complexo, em que o 

imaginário e o real estão profundamente entrelaçados no esforço de narrar os eventos 

(sociais, políticos, estéticos, afetivos e identitários) do mundo que comportam diversas 

dimensões da experiência humana. Crapanzano (1980, p. 7) discute a problemática da 

veracidade, problematizando a distinção ocidental absoluta entre imaginário e real. Esta 

questão necessita ser aprofundada em nosso estudo, pois constitui sua base filosófica e 

                                                 
6
  O autor ressalta a relação íntima entre barbárie, cultura e o processo de sua transmissão (Benjamin, 

1987b, p. 225). 
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metodológica essencial. A produção artística articulada a momentos históricos precisos, 

as formas de ação politica e, ainda, aos nexos entre oralidade e escrita, entre o discurso 

histórico e a narrativa musical engajada, formam o cerne sobre o qual caminho neste 

trabalho. 

A leitura de Geografias de Exílio, de Miriam Volpe (2005), levou-me à 

necessidade de aprofundar o conceito de exílio. Além disto, a noção de experência 

social pareceu-me enriquecedora para pensar a presença de situações assemelhadas, mas 

diferentes do ponto de vista da experiência, que estão presentes no contexto em que 

estudo e que são discutidas pela autora, ao trabalhar sobre a obra de Mario Benedetti 

(1984; 1988). O exílio produz experiências que se diferenciam enquanto exílio 

(expriência social no exterior), insílio (exílio/marginalização no interior de um país) e 

desexílio (possível marginalização após o retorno), conforme discute.  

A juventude tamacheque desde aos 1970, parece estar diante da necessidade de 

elaborar por meio de manifestação artística, um forte e acelerado processo de mudança 

originada na perda econômica e de liberdade de expressão, cujos componentes culturais 

e expressivos possuem matrizes diversificadas que interagem entre si criativamente. A 

análise que proponho das narrativas musicais tamacheques, está igualmente apoiada na 

reflexão sobre a cultura Ichúmar considerada como manifestação de transformações 

culturais produzidas em meio a crises econômicas, mas, sobretudo políticas e 

identitárias. Expressão artística híbrida e aberta a influências – sobretudo, nesses 

contextos de nomadismo e exílio –, essa produção musical está alicerçada em formas 

musicais e poéticas bem sedimentadas e reconhecidas na sociedade tamacheque. Ela é 

parte de uma experiência social ligada a seu contexto histórico e geográfico, 

significando uma expressão, caracterizada pela dinâmica da oralidade, da elaboração do 

insílio e do exílio, que deve ser valorizada na pesquisa histórica.  

Neste universo, a noção de resistência - e seu debate em contextos africanos - 

adquire grande importância. Kimba Idrissa (1994), afirmou que as resistências anti-

coloniais no oeste do Níger em 1905-1906 colocaram a questão da consciência política 

e social de populações que se revoltam e se organizam contra o colonizador. O território 

tamacheque foi campo de disputas de potência coloniais, mas as expedições colonias 

francesas, seguidas de intesa discussão e negociações, levaram ao domínio francês que 

se fez com incursões fortemente armadas e cometeu numerosas razias e violações desde 

o início.  
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Alexander Neumann (2012) afirma que é um conceito sociologicamente vivo 

mesmo que tenha ficado no campo acadêmico, associado “a fenômenos pré-modernos, a 

obstinações reacionárias ou um avatar sem futuro do marxismo doutrinário” 

(NEUMANN, 2012, online). Ele está referido no pensamento crítico. Benjamin (1987) 

assumiu como sendo historicamente fundamental o ponto de vista dos vencidos para 

“escrever a história a contrapelo”, contrária ao conformismo que possui uma "empatia 

com o vencedor" (tese sete). A resistência está vinculada em seu pensamento à ruptura 

das trocas de experiências, ao apagamento da memória, ao declínio da narração e à 

perda do sentido da história. 

A resistência é uma dimensão unificadora dentro da enorme diversidade política 

do mundo tamacheque. Ela permite, no bojo do presente estudo, reunir diferentes 

modalidades de reações - de conflito aberto, de evitamento ou de mobilização cultural, 

como no caso da música do movimento da Techúmara -, dos tamacheques em 

temporalidades e espacialidades distintas frente ao domínio francês e, porteriormente, 

dos Estados-nação.  

Entendo como resistênica as iniciativas, formas de recusa e de enfrentamento do 

exercício do domínio territorial, político, econômico, admninstrativo e cultural que têm 

buscado impor mudanças do modo de vida e de suas formas de construir sentidos. A 

resistência está em mim, afirma o poeta Rhissa Rhossey. A resistência (fragmentada, 

fugaz, organizada ou persistente) cria tanto dinâmicas como instrumentos de reflexão, 

de construção de memória coletiva e de ação que são formas inventivas de se recriar 

coletivamente a própria territorialidade, alianças, linguagens e identidades.  

Desde o processo de agressão colonial emergiram formas de resistências que 

exigiram, ao mesmo tempo, “transformações profundas da sociedade sobre os planos 

militar, político, ideológico e social”, da sociedade tamacheque, segundo Mahmoudan 

Hawad (2012). 

Essa percepção está fortemente enuniada na expressão: “Acorda em uso e que 

puxa água a cada dia se desgasta menos rapidamente que aquela dobrada e suspensa em 

uma árvore onde ela será devorada por cupins”
7
. Hawad considera que: 

Resistir consiste antes de tudo de se assumir a despeito da adversidade 

e da derrota, de não esposar a lógica dos vencedores nem se 

                                                 
7
 “La corde qui est en usage et qui puise l’eau chaque jour s’use moins vite que la corde pliée et 

suspendue à un arbre où elle se fera dévorer par les termites”. 
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impressionar com sua armada, em resumo, de continuar a pulular sob 

o rolo compressor. Este período será marcado por uma criatividade 

artística intensa, que renova os gêneros poéticos e musicais clássicos 

tamacheque, cantando e impondo como valor de referência da vida das 

margens. (HAWAD, 2012)
 8
 

A resistência (zemmer) é, também, o sentido da primeira letra do alfabeto tifinar 

“Z”, adotada como grande símbolo do mundo amazir desde os anos 1980. Enfim, a 

resistência se manisfesta igualmente nos dias atuais, no esforço da construção narrativa 

histórica sobre sociedades e dinâmicas silenciadas pela história dominantemente 

eurocêntrica. 

Desta forma, a noção de resistência - em suas expressões diversas e linguagens 

entrelaçadas - é um fio condutor desta dissertação que se compõe de três capítulos. No 

primeiro, busquei situar a sociedade tamacheque no interior do mundo amazir (berbere), 

e no contexto dos dois outros eixos organizadores, substrato da sociedade tamacheque: 

tumast (o que somo todos juntos, nação) e tamurt (cultura tamacheque). Nele apresento, 

também, informações fundamentais sobre as bases internas da importância da poesia, do 

canto e dos instrumentos tamacheque, húmus interiror, base do movimento cultural 

techúmara e minhas fontes documentais. 

No segundo capítulo, revisito a partir de fontes secundárias (publicações de 

diferentes autores que trabalharam sobre uma ou outra das regiões tamacheques) e 

primárias (principalmente documentos de exploradores franceses atualmente 

disponíveis tanto na Biblioteca Nacional da França, como na Biblioteca do Congresso 

Nacional dos EUA, além de documentos publicados por diversos autores). O objetivo 

principal aqui é trazer para o debate sobre as formas de resistência e as lutas atuais, a 

necessária compreenção de sua profundida histórica. 

No terceiro capítulo, central nesta dissertação, a atenção está voltada para o 

movimento cultural da Techúmara, focalizando seja sua compreensão histórica seja o 

deabte sobre os temas chaves da música ichúmar. 

Nas considerações finais, busco, ainda que de maneira rápida, retomar uma 

dimensão transversalmente presente em todo o texto: a noção de temuchar’a (ser e 

                                                 
8 “Résister consiste d’abord à s’assumer en dépit de l’adversité et de la défaite, à ne pas épouser la 

logique des vainqueurs ni être impressionné par leur armada, bref, à continuer de fourmiller sous le 

rouleau compresseur. Cette période sera marquée par une créativité artistique intense, qui renouvelle les 

genres poétiques et musicaux classiques du monde touareg, scandant et imposant comme valeur de 

référence la vie des marges. ”. 
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perceber-se tamacheque, “tamachequidade”) que indica a necessidade - explicitada no 

movimento Techúmara - de revisão dos sentidos de ser e compreender-se tamacheque 

no século XXI, considerando os efeitos sociais, culturais e econômicos devastadores do 

século XX. 
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Capítulo 1. Inscrições na história e no espaço 

 

Kel Tamacheque
9
 é um conjunto de unidades políticas e territoriais, formando 

uma federação de confederações (tumast
10

) que designam a si mesmo, segundo as 

variantes da língua, por Kel Tamajak, Kel Tamashaq, Kel Tamachaq, ou seja, os que 

falam a língua tamashaq, tamajak, tamahaq: língua do ramo berbere das famílias de 

línguas afro-asiáticas ou camito-semíticas, segundo Cohen (2007).  

Os franceses popularizaram o termo touareg ou touarègue (tuaregue), derivado 

de tawwareq que foi anteriormente utilizado pelos cronistas árabes medievais. Segundo 

Héléne Claudot-Hawad, a palavra touarègue é plural (sendo targui/e o singular) e 

deriva do árabe, diz ela: “o termo plural Touareg, que se declina Targui e Targuiat no 

masculino e no féminino singular, seguem as formas gramaticais do árabe” 

(CLAUDOT-HAWAD, 1996, p.10).
11

  

 

Amazir: situando espaços de pertencimentos mais vastos 

Kel Tamacheque é uma sociedade amazir (autodenominação de sociedade que 

muitos autores nomeiam como berbere) formada por descendentes dos primeiros 

habitantes do norte da África, e de inúmeros entrelaçamentos de povos e culturas no 

bojo do movimento da história, que ocupam atualmente um vasto território no Saara 

central.  

Inúmeros são as publicações e autores que discutiram as origens e configurações 

do mundo Amazir (amazir/amazigh no singular masculino e imazighen/imazirren, no 

plural), cuja língua é tamazight/tamazirt (termo no feminino singular). Os interesses 

coloniais e pós-coloniais constituem ainda um obstáculo político e epistemológico para 

seu entendimento.  

                                                 
9 Nos anos 1960 as autoridades do Mali adotaram a forma abreviada de Tamasheq ou Tamachek, afirma 

Claudot-Hawad (1996, p.10). 
10

  Ou temust “Le terme  temust signifie en effet le corps social auquel se rattachent les individus, liés par la même 

identité culturelle et politique” Claudot-Hawad (1996). 
11

 Tradução do autor: “le nom pluriel de Touareg, qui se décline Targui et Targuiat au masculin et au 

féminin du singulier, suit les formes grammaticales de l’arabe”. 
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Diversos são os pesquisadores como Gabriel Camps (1985-2002; 2007)
12

 e 

Salem Chaker (1994, 2000, 2002), Malika Hachid (2000) e Bernard Lugan (2012), entre 

outros que afirmam que as populações atuais da África do Norte são em sua grande 

maioria imazirren (imazighen), mesmo que hoje falem árabe e não tamazirt. Diversos 

são os processos históricos que levaram à arabização dessa região vinculada fortemente 

aos interesses coloniais, sobretudo franceses. 

No Brasil, foi Maria Cristina Kormikiari (2001, 2008) a pesquisadora que ao 

dedicar-se ao mundo romano terminou por trabalhar sobre os povos do Norte da África, 

particularmente da antiguidade. A autora apoia-se nos trabalhos de Gabriel Camps e de 

Stephané Gsell para discutir a presença amazir (povos autóctones norte-africanos) em 

vastas regiões do continente africano, assim como a importância atual de estudos sobre 

a história dos Kel Tamacheque, até hoje insuficientes ou marginalizados no contexto 

dos debates vinculados ao domínio grego e romano. 

Na Antigüidade, o nome amazigh (tamazight, no feminino, e 

imazighen, no plural), o qual é, aparentemente, utilizado pelos 

próprios berberes como designação étnica de seus grupos indígenas, 

surge, em inscrições líbicas, na forma MSK; em inscrições romanas 

nas formas mazic, masik, mazix e mazica (feminino com uma 

desinência latina) (Gsell 1927, vol.V: 116; Camps 1960:27). Este 

nome foi usado também no começo da era cristã para denominar 

diversos grupos indígenas. É um étnico largamente difundido por 

todos os países berberes e é usado no topônimo (KORMIKIARI, 

2001, p.56) 

A literatura antiga é importante para situar a profundidade histórica e cultural 

do mundo Amazir. Heródoto, no século V antes de nossa era, havia se referido aos 

nômades do deserto, mas centrou-se sobre o litoral, segundo Mohamed-Mustapha 

Boudribila (2004, p.19). Este autor marroquino afirma que foi depois da expedição de 

Agathocle (310-307), que a literatura grega passou a falar dos líbios, cuja epigrafia não 

foi ainda completamente decifrada, apesar das importantes contribuições da 

arqueologia. Kormikiari afirma: 

Acredita-se que os primeiros proto-berberes tenham surgido no Neolítico, da 

fusão de três culturas pré-históricas originárias da própria África e do 

Oriente: os ibero-maurusienses, os capsienses e os neolíticos (Desanges 

1983: 429-430). Já a língua líbica, chamada de “escrita líbico-berbere” 

refere-se a um sistema de escrita datado do século IV a.C. até o final do 

                                                 
12

 Fundador da Encyclopédie berbère atualmente dirigida por Salem Chaker, cujo objetivo é reunir e 

disponibilizar os conhecimentos sobre o mundo Amazir no campo da história, antropologia, linguística, 

literatura e geografia. 
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período romano e encontrado em mais de mil documentos no Norte da 

África, no Saara e nas Ilhas Canárias. Os linguistas são unânimes quanto à 

sua unidade original, que teria se subdividido em alfabetos diferentes, mas 

correlatos, no período histórico e que pertenceriam a grupos indígenas 

específicos (Galand 1989: 69). Os diversos dialetos berberes atuais são 

derivados dessa língua original (no Marrocos temos quase 6 milhões de 

falantes e na Argélia 4 milhões). (KORMIKIARI, 2001, p.15, nota7). 

Segundo Lugan (2012), os imazirren (imazighen) formavam em sua origem uma 

única sociedade que se fragmentou em uma história movimentada e longa, tendo 

desenvolvido dinastias que reinaram na região do oeste (do atual Magrebe) até o século 

XVI. A partir da fundação de Cartago, por volta de 800 a.C. e de Cirene (Cirenaica), por 

volta de 630 a.C, eles passaram a ser referidos na história, mesmo que se saiba hoje que 

esta é bem mais antiga (LUGAN, 2000, online). 

 
Figura 1. Imagem do túmulo do faraó Seti I (XIX dinastia, 1323 a.C. — 1278 a.C.). Ele foi o 

segundo faraó da XIX dinastia, filho de Ramsés I e pai do famoso pai do famoso Ramsés II, o 

Grande. Os quatro personagens a partir da esquerda, são imazirren (amazir/líbio), seguido por 

um núbio, um sírio e um egípcio. Fonte: Lugan, 2012, cartogrqaphie, p.I.  

Bernard Lugan (2012, p.26) observa que a representação do homem amazir foi 

encontrada no túmulo, sendo a mesma encontrada no oeste do Saara (HUARD e 

ALLARD-HUARD, 1978), nas pinturas das rochas de Tassili n’Ajjer (território Kel 

Ajjer – Tamacheque – na atual Argélia). O autor reúne informações de campos diversos 

do conhecimento (linguística, arqueologia, genética, arte rupestre, paleoclimatologia) 

para defender sua tese sobre a antiga área de ocupação no Saara e Sael africanos 

(LUGAN, 2012, p.7-25). Há cerca de nove mil anos teriam vindo de leste para oeste da 

África, repelindo ou integrando-se aos que os precederam: os Mechtoides - homens 

Mechta el-Arbi no neolítico. Receberiam diferentes nominações. O historiador Gabriel 

Camps (2007) afirma que os primeiros habitantes foram os Getúlios e que receberam 
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nomes diferentes desde a antiguidade faraônica. Segundo Mohand Akli Haddadou 

(2003), são mencionados nos documentos arqueológicos egípcios sob o nome de 

THNW, Tehenu, Temehu, Lebu (ou Rebu) e Mashawash. 

Camps (1960, p.124-125) é de opinião que já havia na antiguidade, uma unidade 

dos chamados “povos berberes”. Estes, mesmo fracionados e separados, possuíam uma 

mesma língua de origem antiga que, como vimos anteriormente, trata-se da língua e 

escrita “líbico-berbere", datada do século IV a.C. até o final do período romano e 

encontrada em grande número de documentos, tanto no Norte da África, como no Saara 

e mesmo nas Ilhas Canárias. Não há discordância entre os linguistas da unidade original 

da língua tamazirt, tendo sido subdividida ao longo do tempo (KORMIKIARI, 2001; 

GALAND, 1989). Há milhões de falantes em mais de 10 países do Magrebe, Saara e 

Sael: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Níger, Mali, Burquina Faso e 

Mauritânia. (CHAKER, 2004, online). A língua tamazirt é, portanto, um elemento 

contundente que, mesmo com variações regionais, deixou marcas no espaço - nomes de 

lugares, acidentes geográficos, pinturas e inscrições, entre outras -. e no imaginário, 

além de servir de laço entre regiões tão distantes como Siwa, no Egito, e Gao, no Mali, 

pois permitem comunicações entre suas populações.  

Francis Manzano (2005, p.187) lembra que frequentemente se esquece de que 

antes dos 13 séculos de arabização, houve nove séculos de romanização, mas que a 

população anterior estava ali e, ainda que sua língua e cultura mantêm-se até hoje 

pulsante e expressiva, sobretudo, no Saara e nas montanhas próximas ao Atlântico e 

Mediterrâneo. Desde Jean-Léon l’africain, passando por Ibn Khaldoun, tanto a 

produção colonial como a pós-colonial criou muitos estereótipos que se repetem 

constantemente. Para além da sua diversidade, o mundo amazir, enquanto identidade 

coletiva comporta ainda em nossos dias uma unidade linguística, cultural e religiosa que 

transcende várias divisões e diferenciações igualmente importantes.  

 

Tumast ou a nação Kel Tamacheque 

Trata-se de sociedade composta por um conjunto de confederações (tighmawin) 

que definem os espaços sociais, político, econômicos e culturais inscritos 

ancestralmente na vasta área saariana central e tendo ainda em comum a língua, os 

referenciais históricos e culturais, o modo de vida e um código de honra ramificado. 
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Entende-se, então, sob o nome Tamacheque, um vasto conjunto formando uma 

federação de confederações (tumast
13

). Acredito que a consciência histórica da tamust 

foi redefinida nas experiências de exílio -, pelas quais passaram, geração após geração, 

desde os anos 1960, mas intensificadas entre 1980 e 1990 - e reforçada igualmente pelo 

movimento cultural da techúmara. 

Mohamed Ali Ag Attaher - amenokal ou líder da resistência anticolonial que 

viveu exilado no Marrocos, onde faleceu em 1994 -, afirmou que, anteriormente à 

ocupação colonial francesa, os tamacheques formavam uma tumast, isto é, uma nação. 

Ag Attaher enfatiza que a tumast dos Kel Tamacheque não se confunde nem com os 

Impérios do Mali, Songhai, Mossi, Haussa/Zerma, nem com o Reino Marroquino. Os 

Kel Tamacheque aderiram ao Islã desde o século XVI (BERNUS, 1990). Não há dados 

confiáveis sobre o número total da população, em uma estimativa, Ag Attaher afirmou 

serem entre dois milhões e meio e três milhões de pessoas (1960, p.1).  

Social e politicamente é correto fazer a distinção de diversas formações 

socioespaciais que são unidades políticas, ou grupos conhecidos como confederações 

(tewšaten), termo muitas vezes incorretamente traduzido por tribo. Moraes Farias 

(2010) observa o equívoco de se utilizar este termo redutor para denominar os que 

descendem de um ancestral comum, que criam, muitas vezes, conjuntos, afirmando que 

prefere a tradução (ainda que aproximada) de “confederações" (tewšaten / tawšit no 

singular) ou "grupos do tambor" (ettebel)
 14

. 

O mundo Kel Tamacheque é composto de unidades políticas plurais, porém, 

desde a colonização sua marginalização e seu empobrecimento têm exercido efeitos 

devastadores sobre sua gente. Mas, tais fatores não apagaram a força da dinâmica social 

e cultural, transformada em expressões de resistências do século XIX aos nossos dias. A 

cultura e a expressão poética e musical Ichúmar, aqui em estudo, integra essa 

capacidade renovada de luta em meio à grande adversidade histórica, política e 

econômica. 

                                                 
13

 Ou temust, termo que significa o corpo social ao qual se ligam pessoas que possuem identidade cultural e política 

comum de acordo com Claudot-Hawad (1996a). 
14 O ettebel representa a liderança/o poder: aquele que o recebe, torna-se chefe, amenokal. Tais unidades 

se justapõem e mesmo sem ter laços orgânicos entre elas, definem, segundo André Bourgeot (1994), um 

espaço geográfico e cultural composto por unidades políticas independentes. Trata-se aqui de uma 

tradução livre do original em ingles: “which in principle are descent groups derived from a common 

ancestor and which are often grouped together into “confederations” or “drum groups”.  
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Figura 2. Localização geográfica Kel 

Tamacheque. Fonte: Wikipedia
15

  

 

Figura 3. Localização de unidades políticas Kel 

Tamacheque. Fonte: Survie Touarègue, Temoust16.  

 

Territórios dos Kel Tamacheque: 

 Argélia: regiões dos Kel Ahaggar, dos Kel Ajjer, respectivamente com as 

cidades de Tamarasset, Djanet (Ganet) e arredores.  

 Mali: região Azawad, regiões da antiga confederação Iwellimedan (Timbuctu, 

Kidal, Gao e Hombori). 

 Níger: Azawagh ou Azawak, região Iwullimenden Kel Denneg (Tahoua e 

Titibaraden); Kel Aïr (Agadez e Arlit).  

 Burquina Fasso: região dos Udalan.  

 Líbia: região de Fezzan (Sabha, Ghat, Ubari, Gadamés). 

 

Até a conquista dos franceses no final do século XIX, os Kel Tamacheque 

dominaram uma parte importante do Saara e algumas regiões do Sael. Além de serem 

pastores, conduziam, promoviam e guiavam caravanas comerciais entre o norte e sul, 

além de cobrar pedágios dos viajantes para que as mercadorias pudessem circular em 

seu território (KORMIKIARI, 2001, 2008). No século XX, devido à ocupação e 

colonização europeia, sofreram grandes transformações territoriais, administrativas, 

além de novas configurações sociais e políticas. Os franceses, no processo de conquista 

e pacificação da região, dividiram o Saara e o Sael e criaram várias fronteiras, formando 

o que são hoje os países citados anteriormente. A resistência dos Kel Tamacheque foi 

feroz, fato que os tornaram conhecidos como valorosos guerreiros (conforme os 

                                                 
15 Disponível em http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Tuareg_area.png 
16 Disponível em http://www.josto.net/tuareg/. 
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relatórios militares), mas, ao mesmo tempo, foram considerados perigosos e 

insubmissos pelas autoridades administrativas da França na África.  

Embora se identificando como uma nação, tumast, a população está dividida, 

desde as independências, no Mali e Níger principalmente, mas também na Argélia, na 

Líbia e no Burquina-Faso. O conceito de tumast conota, sobretudo, um sentimento de 

“pertença” a partir de narrativas que reivindicam uma ancestralidade comum, assim 

como um modo de vida, um espaço territorial saelo-saariano no qual diferentes 

linhagens e federações praticam um modo de vida que combina o nomadismo, a 

pastorícia e a agricultura (sobretudo os oásis).  

Este processo tem como marco o ano de 1904, quando os franceses passaram a 

controlar uma parte importante dos territórios tamacheques e a empregar diversos meios 

para dividí-los. Neaquele ano, os franceses conduzidos por Laperrine (famoso 

colonizador do Saara do norte), vindos do norte (de Argel, após a tomada do Ahaggar a 

partir da derrota na batalha de Tit em 1902), e os franceses, comandados por 

Théveniaud, vindos do sul (Timbuctu), encontraram-se no poço de Timeiawine em 16 

de abril, definindo a fronteira entre as possessões do Saara do Norte e as do Sul 

(BARYIN, 2013, p.16-17). Assim, conforme assinala Girons (2008, p.13), surgiram as 

revoltas, as resistências organizadas e as lutas políticas e armadas.  

Parece importante sublinhar aqui que o termo tumast, não se confunde com o 

conceito europeu de nação. Este se desenvolve em outro contexto cultural e histórico, 

ganhando importância nos séculos XIX e XX a partir da Europa. Na visão clássica do 

marxismo
17

 está referido à luta da burguesia para consolidar um mercado interno e a 

busca do controle sobre um determinado espaço territorial, apoiando-se em 

características comuns, culturais e históricas de uma determinada formação social. 

Naquele contexto, o termo nação (dos nacionalismos modernos) desenvolveu-se no 

interior do capitalismo e de sua expansão, tendo no ideário da Revolução Francesa seu 

marco histórico (HAUPT; LOWY; WEILL, 1974, p. 220). O austríaco Otto Bauer 

dissociava “Nação” e “Estado”, noções que se confundiram após a Revolução Francesa 

(BAUER, 1987, p. 196). A nação é, antes de tudo, comunidade cultural e que não se 

confunde nem com o conceito de nação-Estado nem de Estado-nação (esta expressão do 

                                                 
17

 Marx e Engels foram pensadores internacionalistas, para eles a questão nacional constituía no século 

XX uma questão burguesa em oposição à luta internacionalista (ver GALLISSOT, 1984. v.4. e PINSKY, 

1980). 
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nacionalismo burguês). Para ele a nação se funda sobre a comunicação existente entre as 

pessoas.  

Este conceito de Estado-nação impôs-se na África do Oeste apenas com a 

descolonização e corresponde ao processo de expansão do capitalismo e de sua 

dominação de sociedades que, de fato, não possuíam uma “burguesia nacional”, mas se 

“comportam como nações”. A África conheceu, segundo Pierre Kipré (2005, p.20/21), 

um esquema diferente do Ocidente em termos de formação de nações. No século XIX as 

identidades coletivas eram mais parcelares que hoje, mesmo que houvesse espaços e 

culturas comuns, isto não é suficiente para se formar uma nação. Mesmo após 50 ou 60, 

anos das independências, a África do Oeste parece não ter superado as formas de estado 

do século XIX e da agressão colonial. Lembrando que, no Sael, o século XIX foi 

marcado pela construção de estados forjados a partir do Islã, em meio a instituições e 

práticas pré-islâmicas com economia aberta, levado por reformadores religiosos como 

no caso de Ousman Dan Fodio, em 1804, que fundou o império Fula, cuja capital era 

Sokoto (atual Nigéria)
18

. Durante o pan-africanismo, as nações sociológicas (ou as 

micronações de identidades culturais coletivas móveis) foram politicamente 

condenadas, a fim de garantir o poder do conceito de Estado-nação ainda estrangeiro no 

imaginário africano, mesmo que as relações e as lógicas territoriais nunca tenham 

deixado de existir, como demostram os conceitos de “ivoirité” e “malinité”, retomados 

com força em conflitos ainda bem atuais.  

Dessa forma, acredito que a luta tamacheque deva ser compreendida no contexto 

da crise que se instala na África do Oeste, no seio da questão nacional e da construção 

de fronteiras territoriais, e não civilizatórias, sendo, simultaneamente, uma longa crise 

de identidade coletiva, política e geográfica, que se produziu desde o século XIX 

(ASIWAJU, 2003; KIPRÉ, 2005). 

 

Tamurt, ou a afinidade cultural, como elemento unificador 

Conforme ressalta Hélène Claudot-Hawad (2001, p.16-17), pode-se falar, 

também, que os Kel tamacheque pertencem a uma mesma tamurt, acentuando a 

dimensão da afinidade cultural e designando pessoas de mesma cultura, língua e mito 

                                                 
18

 Conquistou vários estados Haussa entre 1804-1809. Em 1809, apenas o Bornu manteve-se 

independente do império Fula de Sokoto. Declinou devido ao colonialismo europeu que destruiu modelos 

comerciais tradicionais e armou estados vizinhos. Em 1903 tanto o Sokoto como Kano foram saqueados e 

o Império foi dividido entre franceses e britânicos. Ver M’BOKOLO (2011, p. 69-71).  
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fundador. Ele é, também, um termo utilizado para fazer referência à territorialidade 

Amazir. 

O tifinagh - que se pronúncia tifinar (sendo esta a grafia que utilizo neste 

trabalho) -, cuja escrita é seus próprios caracteres ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ , corresponde a expressão 

escrita amazir utilizada ainda em nossos dias pelos Kel Tamacheque. Ela possui um 

papel essencialmente simbólico, estético e lúdico. Como elemento de memória é 

presença forte nas inscrições rupestres em vastas áreas do Saara. Trata-se de escritura 

consonantal, presente no período púnico e romano, e data do século VI a.C., que foi 

chamada de escritura líbica, pois líbio era o nome dado na antiguidade europeia ao 

conjunto dos africanos do norte que se considera possuir forte conexão com a escrita 

fenícia antiga. Ela não é unificada e possui grandes variações no tempo e segundo as 

regiões. Sua origem é controversa: 1) derivada do alfabeto fenício ou de uma variante 

púnica; 2) Chaker e Hachid (2000) e Claudot-Hawad (1996) defendem que foi 

desenvolvida pela dinâmica interna das sociedades imazirren, derivada de práticas 

locais pré-alfabéticas, com provável influência fenícia, pois o alfabeto líbico é mais 

antigo do que se pensava, datando pelo menos do século VI a.C., época em que a 

influência fenício-púnica era muito pequena na África do Norte. A escrita geométrica 

líbica assemelha-se a figuras e símbolos das pinturas murais norte-africanas e de 

decoração geométrica amazir.  

Nos anos 1970, porém, a iniciativa da Academia Berbere, criada por militantes 

da diáspora Cabília residentes na França, provocou um grande efeito de fortalecimento e 

dinamismo. Ela atesta, ainda, o vigor de uma longa e importante tradição poética e 

literária. Em Rabat, o Real Instituto de Cultura Amazir (Institut Royal de la Culture 

Amazighe) – IRCAM, foi fundado em 2001 com a finalidade do desenvolvimento e 

promoção da língua tamazirt e do tifinar. Adotou-se um sistema conhecido como "neo-

tifinar", com 33 letras (CHAKER, online), diferente do sistema da sociedade Kel 

Tamacheque, que possui entre 21 e 25 signos segundo a região. Nas últimas décadas, 

grandes esforços têm sido feitos em termos de pesquisas e ações sociais e políticas para 

que tanto a língua tamazirt como sua escrita tifinar, superem as barreiras impostas pelas 

políticas dos Estados-nação e pelo sentimento de desprestígio a que estão submetidas. 

Instrumento do pensamento nômade, destituir os Kel Tamacheque de sua escrita, é 

aprisionar sua alma, declara o poeta e pintor Hawad (1995). 
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Figura 4. Tifinar em pintura mural. Período camilino, 2000 anos a.C., Ued Aguenar, 

Fonte: Sylvia Lucie Eva Donon 
19

 

Há 50 anos uma série de pesquisas tem sido feitas no maciço de Tadrart Acacus, 

na região Fezzan/Fezã (150 km de comprimento e 50 km de média) sudoeste da Líbia, 

levando a região a ser inscrita na lista de Patrimônio Mundial da UNESCO, assinalando 

o espaço em que a civilização Garamante havia se desenvolvido entre as regiões de 

Fezzan à Tassili n’Ajjer. Suas pinturas e gravuras do Holoceno, com inscrições 

rupestres históricas ao longo das falésias, atravessam o maciço. As inscrições tifinar 

representam um registro fundamental da história do período garamante até o presente 

momento. O tifinar está igualmente em outras regiões como Marrocos, Tunísia, 

Mauritânia, Argélia, Mali e Níger, datando de épocas variadas desde o século II a. C. 

(BRITISH LIBRARY, EAP265/1). 

Em Tassili n’Ajjer, planalto rochoso onde os Kel Ajjer habitam há cerca de nove 

mil anos (SAMORINI, 1992), observamos outro dos vários sítios históricos repletos de 

inscrições e escrituras, pinturas e gravuras que têm gerado estudos, motivado viajantes e 

que, sobretudo, testemunham a densidade das culturas e da civilização de sua gente. 

Tassilli foi região estudada por Henri Lhote (2006), depois de Frobenius (ITA, 1974), 

entre 1956 e 1957. Foi criada uma periodização, enfatizando características da produção 

ao longo dos diversos períodos desde seis mil anos a.C. até nossos dias. Em 1972 foi 

criado o parque nacional e em 1979, algumas áreas foram declaradas monumento 

histórico.  

Desde 1982 integram a lista dos locais considerados Patrimônio da Humanidade. 

Além disto, todo o Planalto de Tassili n’Ajjer tornou-se protegido pelo programa “O 

Homem e a Biosfera” da UNESCO. Um catálogo denominado “The Natural Arches of 

Tassili National Park”
20

, foi organizado (sendo constantemente atualizado) por Guilain 

Debossens e disponibilizado na internet. As inscrições de Tassili são discutidas por 

                                                 
19 Dsiponível em http://www.solane.org/art%20rupestre3.html 
Ver sobre Parque Nacional de Tassili n’ Ajjer em http://naturalarches.org/tassili 
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Barros (2014, no prelo) como “expressões de ontem que sobrevivem no presente, 

narrando seus modos de vida e suas modelagens dos espaços” com sentidos e 

conotações que são evocadas por cada signo. A letra Z (aza) tornou-se o símbolo da 

identidade tamazirt e da luta em cada um dos países da África e nos espaços da diáspora 

amazir, organizados em um movimento conhecido como tamazgha (pronunciando 

tamaz’rra, grafia que utilizaremos neste trabalho), cuja organização mais expressiva é o 

“Congresso Mundial Amazir”, criado em 1995. 

 

 Figura 5. Letra Z em artesanato tamacheque. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Letra Z segundo recriação do artista 

tamacheque Mahmoudan Hawad. Fonte: 

HAWAD, 2011, online. 

 

Percebe-se, assim, que língua e escrita são fontes essenciais e íntimas da 

identidade coletiva Amazir e, particularmente, Kel Tamacheque. Talvez se possa falar 

aqui de forma profunda de resistência desenhada no cotidiano, ano após ano. No 

entanto, a escrita tifinar tem sido frequentemente posta em questão, alvo da reprovação 

de chefes religiosos muçulmanos, que a opuseram à escrita sagrada (do Corão) e, 

igualmente, das instituições administrativas dos Estados africanos que adotaram o 

alfabeto latino e promoveram formas unificadoras e simplificadoras, como maneira de 

direcionar o desenvolvimento social e cultural a partir de uma matriz única e 
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centralizada. Mas a existência do tifinar - ligada à história, alicerce e tessitura de coesão 

da sociedade tamacheque e de sua continuidade -, foi reivindicada em nome do amor e 

dos espaços de relações e de formação da pessoa, na relação íntima entre mulheres e 

filhos e filhas, marca da sinalização dos espaços geográficos e recriada em poesia e 

canções (CLAUDOT-HAWAD, 1989, p.66). 

 

Tesawit, anzad
21

 e tendê: poesia, canto e instrumentos musicais 

 

Segundo Caroline Card (1982, p. 258), a música tamacheque possui gêneros 

maiores vinculados aos instrumentos que a caracterizam: 1) anzad, viola monocórdia, 

símbolo de uma antiga cultura aristocrática que tem sido alvo de movimentos de defesa 

e de preservação nas últimas décadas, sobretudo em Tamarasset (Kel Ahaggar); 2) 

tendê, tambor constituído de um pilão e dois bastões que deve ser pressionado em suas 

extremidades pelo peso humano (geralmente duas mulheres) (conforme figura n.8), 

ainda hoje muito praticado; 3) téhardent, arpa de três cordas utilizada em cerimônias 

como casamento e momentos festivos cotidianos, sendo sobretudo utilizada pelos 

artesões (agutan). Este instrumento corresponde, igualmente, a uma forma musical 

usada em cerimônias de cura. 

Nadia Mécheri-Saada (1994, p.40-41) ressalta que a prática musical deve ser 

compreendida dentro das circunstâncias em que são realizadas. Sendo assim, a autora a 

subdivide em músicas vocais coletivas, com ou sem tambor (situações festivas); 

músicas instrumentais (anzad, rabeca; tazannart, flauta); e músicas de solistas (canção 

de ninar, poemas cantados). As festas são animadas por instrumentos e canções (como 

os cantos de casamento - aléwen/âléwen -, os cantos com tendê e as danças tazenyeht / 

tazengharet).  

Mesmo que haja continuidades, há diferenciações de uma região a outra. 

Existem ainda diversas manifestações, como a dança adal, baseada na percussão de 

palmas e o takoba, takuba ou takobi (FOUCAULD, 1943, p. p. 726), que é a dança da 

espada (ritualização da guerra), de grande prestígio nas ocasiões de encontro de 

caravanas ou distintas situações coletivas. Pelas imagens que se seguem, evoco, pela 

fotografia o universo aqui abordado, a fim de permitir melhor compreensão do texto 

sobre instrumentos e danças aqui nomeados. 

                                                 
21

 Imzad, amzad são grafias igualmente encontradas na literatura. 



 

 
41 

 Figura 7. Instrumento monocórdio (rabeca) anzad. 

Fonte: Associação “Sauver l'imzad”.
22

  

  

 

 

 

Figura 8. Instrumento de percussão tendê.  

Fonte: Associação Tezinket.
23

  

 

 

 

 

  

Figura 9. Instrumento de três cordas, téhardant ou n'goni. Fonte: staticflickr.com
24

 

                                                 
22

 Disponível em: http://ethnomusicologie.revues.org/110 
23

 Disponível em http://tezinket.free.fr/album_tende.htm#images  
24

 Disponível em http://farm2.staticflickr.com/1284/966971817_975747a02a.jpg. 
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Figura 10. Performance de tazammart (flauta) e anzad (rabeca). Fonte: The Irish 

Times
25

 

 

Figura 11. Dança takoba (espada) durante o Tuareg Festival in the Libyan Desert. 

Fonte: The Irish Times.  
 

Ambiente musical em sequência de imagens: “Grupo de Lala Badi”, artista 

originalmente de Kidal, desde os anos 1950 vive em Tamarasset, Kel Ahaggar.  

 

                                                 
25 Disponível em http://www.irishtimes.com/tuareg-festival-in-the-libyan-desert-1.1642535. 
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 Figuras 12,13, 14. Perfomance do Grupo de Lala Badi. Fonte: Sahara Eliki.

26
 

A poesia
27

 (tesawit) e a música
28

 (iswat ou asekbal ou aseddal) acompanham e 

agregam, segundo Mécheri-Saada (1994, p.58) sentidos múltiplos e abertos aos 

momentos rituais mais significativos na vida da pessoa, do grupo, da vida familiar e, 

também, às reuniões e assembleias musicais e poéticas que a sociedade Kel 

Tamacheque conheceu e desenvolveu ao longo de seus processos históricos e culturais. 

Mesmo que tais manifestações sejam cada vez mais desafiadas pelas transformações, 

permanecem como referenciais para as gerações atuais de diferentes maneiras, 

circunstâncias e intensidade. Esses gêneros de experiências estéticas estão na base da 

emergência de uma nova música ligada à migração e à experiência urbana 

transnacional.  

                                                 
26

 Disponível em: http://sahara-

eliki.org/Touareg_musicians_of_Ahaggar_and_Ajjers/album/slides/touareg_musicians17.html 
27

 O poeta é o “mestre de poemas”, mess i em tsîney, segundo Ch. De Foucauld (Dict, vol III, p.1245). 
28

 O texto é tisîwey (MÉCHERI-SAADA, 1994, p.58). 
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Como vimos, o anzad (imzad, emzad ou amzad) é instrumento emblemático 

tamacheque. Mas, há diferenças segundo as situações em que é praticado. Desde há 

muito tempo, ele é parte de cerimônia terapêutica (em casos de anebzug, loucura, por 

exemplo), de ritos de possessão e exorcismo, ainda que tenha sido reprimido durante o 

período colonial (MÉCHERI-SAADA, 1994, p.33), e dificilmente seja tolerado por 

setores muçulmanos mais ortodoxos. Porém, em ocasiões de peregrinações (ziara), as 

cerimônias musicais assemelhadas aos rituais sufis (zikr) são fundamentais. Ele é tocado 

por uma mulher e acompanhado por voz solo de um homem que recita um poema, por 

vezes improvisado. Em outras situações, o canto masculino pode ser acompanhado a 

fim de revisitar um repertório conhecido em torno da história de valorosos guerreiros. 

O termo tendê é utilizado, também, para se referir a uma cerimônia musical 

centrada em poesias cantadas (tisiway) com acompanhamento rítmico do tambor-pilão 

(tendê) que ocorre, sobretudo, no acampamento em um círculo familiar. Historicamente 

teria sido prerrogativa das mulheres nobres, mas atualmente é praticado por mulheres de 

diferentes estatutos. O tendê tem também um lugar terapêutico, sobretudo no Níger, 

segundo Rasmussen (1994, p. 75). 

Claudot-Hawad (1989, p.66) faz referência a importantes transformações 

musicais tecidas como parte de uma cultura de resistência nômade, como no ilegwan
29

 

(chicote). Este gênero musical surgiu, segundo a autora, após as independências dos 

Estados africanos. Em suas canções, há uma crítica ou provocação, satirizando as 

expressões de adesão aos modelos culturais externos, uma forma de recusa e de reação 

resistente. A autora ressalta que os Kel Tamacheque são, sob muitas perspectivas, 

marginais. Assim, ilegwan pode ser compreendida como expressão simbólica de uma 

posição de recusa e de não colaboração frente a uma nova ordem política, econômica e 

social em que os nômades não contam realmente. No poema de Mahmoudan Hawad, 

observamos o lamento da perda de referências do mundo nômade: 

Olhe  

As sombras dos nômades  

desertam os acampamentos...  

Eles partiram  

calçadas de brasa  

em busca de sonhos  

esgotados  

Regarde 

Les ombres des nomades 

désertent les campements... 

Ils sont partis 

chaussés de braise 

à la recherche des rêves 

épuisés 

                                                 
29

 Estilo desenvolvido pelas mulheres como forma de recusa das novas autoridades pós-coloniais; foi um 

desdobramento do estio izalen (troncos), que nos anos 1940 dava suporte ao repúdio à colonização. 
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no caminho do exílio  

Um pilar do mundo desmorona sobre as 

cidades  

Cada dia o homem  

moderno  

arranca um pouco do teto  

do universo  

como a criança que escava  

a areia  

sob seu castelo  

E caem perdidas  

nas cinzas  

estéreis  

as semente  

de uma outra verdade 

sur le parcours de l'exil 

Un pilier du monde s'écroule sur les 

cités 

Chaque jour l'homme 

moderne 

arrache un peu du toit 

de l'univers 

comme l'enfant qui creuse 

le sable 

sous son château 

Et tombent gâchées 

dans les cendres 

stériles 

les semences 

d'une autre vérité 

Hawad, Chants de la soif et de l'égarement, 1987, p. 73
30

 

Essa atitude de negação reativa transformou-se, muitas vezes, em formas 

criativas de inovação. Um exemplo é o movimento de revitalização e ampliação dos 

campos e usos da escrita tifinar e o movimento “Salvar o Imzad”
31

. Outra situação que 

ilustra essa resistência criativa é a invenção da notação das vogais no tifinar atual, feita 

por Lama - figura feminina emblemática da comunidade Ikazkazen, da região do Aïr - e 

aperfeiçoada por Ibrahim do Adrar dos Iforas (CLAUDOT-HAWAD 1989, p.69).  Em 

nossos dias, tambor e guitarra, além de combinações de expressões poéticas e musicais, 

preenchem de sentido as reuniões noturnas de Tamarasset, afirmam Bellil e Dida (1993, 

p. 106).  

Música e dança (erakad, dalol ou awlinkan, dançar) continuam a aproximar 

jovens de regiões diferentes, sobretudo, entre os numerosos refugiados do Níger e do 

Mali que ficaram conhecidos como Ichúmar, objeto central deste estudo que será 

discutido detalhadamente. A “guitar” (expressão utilizada no Azawad, Azawgh e Aïr, 

mas “Al guitar” entre os Kel Ahaggar) foi introduzida pela juventude do Adrar e se 

multiplicou rapidamente no Ahaggar e outros espaços dos Kel Tamacheque. Nesta nova 

forma expressiva, o artista se individualiza, a conotação política se torna intensa assim 

como se torna explícito o questionamento da ordem estabelecida e dos amores 

impossíveis (SEDDIK-ARKAM, 2006, p. 140). 

                                                 
30

 Poema obtido em francês. 
31

 No ano de 2003 foi criada a “Associção Salvar o Imzad (anzad)” em Tamanrasset, com o objetivo de 

salvaguardar sua prática como patrimônio cultural do Ahaggar, por ser considerado instrumento de 

expressão identitária. 
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A dimensão identitária se torna, com frequência, explosiva no mundo amazir. 

Em diferentes contextos a língua - na poesia e na música - tem sido uma fonte de 

renovação cultural e política, espaço de resistência e insurgência contra as formas de 

dominação. Um exemplo está na produção do grupo musical amazir do Marrocos, cujo 

nome é Tagrawla (revolução). Em 2011 lançaram "Inekraf" (prisioneiros), título do 

álbum em que fazem homenagem aos prisioneiros políticos da causa amazir, 

denunciando de um lado a perseguição policial e, de outro, a falta de consciência de 

direitos (AZERGUI, 2011, online). Descrevem a situação em uma de suas canções da 

seguinte forma: 

Atwargi ar t-neqqan g tnezruft d umaγa 

Aqbayli urta lulin, inγa-ten Butefliqa 

Ameɛḍur Lqeddafi iḥemmeẓ aytma g Nefusa 

Nekwni neqqim g Merruk kud nessaγ ar nezzenza 

 

[Os Tuaregues são massacrados no deserto 

A Cabilia sofre por se afirmar sob o jugo de Bouteflika 

Na Líbia, Khadafi, o louco, matou meus irmãos de Nefusa 

Enquanto isto no Marrocos,  

os bérberes profissionais nos venderam a todos.] 
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Capítulo 2. Resistência à colonização e conflitos pós-

coloniais: raízes históricas do Movimento Ichúmar 

 

O monde désastre, quelle désolation 

ma nation qui se soulève dans la tourmente 

elle qui chevauche la balle en direction de Médine 

nous abandonnant dans les pays de la soumission 

où je me recroqueville dans l’angoisse 

de la colonne envoyée par le commandant 

qui réunit tous ses tirailleurs… 

  

Poème de Bila do Aïr,  

por volta de 1900
32

 

 

 

“O mundo em desastre, que desolação! Minha nação se eleva na 

tomenta”, proclama no início do século XX, o poeta da epígrafe diante da invasão 

colonial e seu exército, deixando como herança um país na submissão e no insílio. Mas, 

a indignação e resistência estão sugeridas, pois Medina é, ao mesmo tempo, a direção 

do Sudão, Egito, Cirenaica. Estas foram regiões para onde grande parte dos exilados se 

refugiaram e de onde organizariam novas resistências. O próprio poeta Bila participaria, 

segundo Hawad (2012), da insurreição geral, entre 1916 e 1919, ao lado do líder 

Kawsen Ag Gedda. O poema permite ressaltar que arte e política têm sido aliadas desde 

as primeiras incursões coloniais para elaborar o sofrimento e enunciar novas estratégias 

de defesa contra o desastre (tiwta) criado pelas armas de fogo de franceses, italianos e 

otomanos, que venceram os guerreiros tamacheques e sua elite política. 

A dimensão social e política da errância da Techúmara e, mais tarde, seu prórío 

movimento musical - que assume a plenitude na década de 1980 - só pode ser 

compreendida se apreendermos as dinâmicas históricas fundamentais do colonialismo 

sobre o espaço cultural tamacheque e, de forma mais abrangente, sobre a formação e a 

administração do segundo império colonial francês
33

 na África. O poder e a influência 

franceses se estenderam no norte, noroeste e centro do continente africano - ou seja, 

                                                 
32

 Extraído de artigo de Mahmoudan Hawad (2012). 
33

 Apenas uma parte da população Tamacheque do Ajjer ficaria sob domínio otomano. 
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afaram grande parte do mundo Amazir - até o final da Segunda Guerra, com as 

indenpendências africanas.  

Neste capítulo, focalizo as situações históricas significativas para os habitantes 

do Saara, notadamente a resistência tamacheque às forças coloniais francesas e suas 

consequências para a construção do imaginário europeu e, também, dos dirigentes 

africanos pós-coloniais. Ambas as dimensões permanecem fortemente entrelaçadas até 

os dias atuais, pois a profundidade histórica da marginalização tamacheque remonta às 

estratégias coloniais e se renovaram nas formas pós-coloniais de dominação. 

 

O mundo tamacheque entre dilaceramento e resistência 

No século XIX, as principais potências europeias investiram na conquista de 

territórios africanos, configurando um segundo período de formação de impérios 

coloniais europeus. Isto afetou diretamente os territórios Kel Tamacheque, levando ao 

estabelecimento de uma verdadeira administração colonial no século XX e a uma 

exploração sistemática dos seus territórios. Quando o período de conquista dos 

territórios africanos terminou, a França se empenhou em impor um sistema de poder e 

controle territorial que atingiu decisivamente a sociedade Kel Tamacheque.  

Para a discussão sobre o mundo Kel Tamacheque, torna-se necessária uma 

abordagem conjunta de dois movimentos da história da ocupação colonial francesa: pelo 

norte (de Argel) e pelo oeste (a partir de Dakar-Bamako). A primeira adentraria os 

territórios dos Kel Ahaggar e Kel Ajjer e a segunda, das terras dos Iwellemmedan  

(Azawad e Azawagh). Em ambos encontraram resistências aguerridas. Ou seja, é 

importante notar que a colonização do mundo Kel Tamacheque começou por um lado, 

depois da derrota do líder de resistência amazir Abd el-Kader, em Orã e de Chabboun 

Ag Fondagammo, em Timbuctu. Kader resistiu por quinze anos (de 1832 a 1847) à 

força expedicionária das tropas africanas durante a conquista da Argélia pela França 

(FRÉMEAUX, 2008, p.103). A conquista de Timbuctu foi precedida de massacre 

francês e acompanhada de resistência em toda a região, fazendo com que a penetração 

pelo rio Níger fosse ainda dificultada por ainda mais 10 anos (até acordo com Fihroun 

Ag Alinsar de Gao, em 1904), segundo Salifou (1973, p.178). Posteriormente, a França 

empenhou-se em impor um sistema de poder e controle territorial que agrediu, 

decisivamente, a sociedade Kel Tamacheque. 
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Assim, o colonialismo francês em meio tamacheque correspondeu ao período 

entre a última década do século XIX e o ano de 1960, quando os tamacheque se viram 

como minorias, divididos em cinco países: Mali, Níger, Argélia, Burkquina Faso e 

Líbia. Geograficamente, os Kel tamacheque desenvolveram-se em um espaço amplo 

(ver figura a seguir). Na parte central do território ancestral Kel Tamacheque 

encontram-se a regiões dos Kel Ahaggar (atual Argélia) e dos Kel Adrar (atual Mali); 

no nordeste, os Kel Ajjer (na atual Argélia); a sudeste vivem os Kel Aïr (atual Níger) e 

os Kel Tamacheque das regiões das terras do Azawad e Azawar (Azawagh): 

Iwellemmedan  (Kel Ataram e Kel Denneg).  

 

 

Figura 15. Localização geográfica de influência Kel Tamacheque. Fonte: Claudot-Hawad, 2001, p.4.  

 

 

De Argel a Timbuctu: a fragamentação no incansável caminhar da 

resistência  

A invasão da Argélia em 1830 (que se efetivou realmente apenas 17 anos mais 

tarde) foi um marco histórico do início da conquista colonial francesa comandada por 

Napoleão III e Chasseloup-Laubat, então ministro da Marinha e das Colônias.  
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A Argélia foi anexada à França pelo decreto imperial de junho de 1848, que 

criou os Departamentos Franceses da Argélia e lançou entre 1830 (desembarque das 

forças armadas) e 1847 (ano da rendição formal de Abd el-Kader) uma campanha 

expansionista a partir de Argel (MERCIER, 1880, p.36 et 40).   

Contudo, a colonização efetiva da sociedade Tamacheque pela França só viria 

com a criação dos Territórios do Sul (1902-1957) que segundo Martin (1979, p.297), se 

fez pela anexação à Argélia dos territórios dos Kel Ahaggar e dos Kel Ajjer (estes 

teriam parte de suas terras sob o império Otomano e, hoje Líbia). Isto só se tornou 

possível em 1902, após a rendição pelas armas dos Kel Ahaggar, em seguida à batalha 

de Tit, ainda que outras batalhas e oposições ao colonizador continuariam a se organizar 

(PANDOLFI, 1998). De modo sintético, dois períodos se distinguem: entre 1847 e 

1900, de explorações e contatos exporádicos e pontuais, e entre 1900 e 1905, o tempo 

da instalação do domínio colonial. 

A resistência contra o colonialismo francês foi, contudo, marcada por instensos 

confrontos e mártires que lideraram uma luta feroz contra o ocupante. Entre eles: Sheikh 

Bouzian de Zaatcha (1849), Fadhma Sid Ahmed, conhecida pelo nome de Lalla Fatma 

N'Soumer (1851-1863), Sheikh Bouamama (1855) e Mohand Amokrane At Abbès, um 

notável da Cabília conhecido como cheikh El Mokrani (1871-1872). Lahcen Zeridi, da 

Universidade de Argel, enfatiza que a região do Ahaggar (ou Hoggar): “lutou contra o 

colonizador antes mesmo do início da guerra de Liberação nacional, desde a batalha de 

wad Inhawen em 1881 até a de Ilmane em 1917, portanto, uma luta de 36 anos” (APS. 

2012, online). Na realidade, eles lutaram contra a invasão (1881), contra a ocupação 

(1902) e, igualmente, pela independência (1954-1962).  
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 Figura16. Lalla Fatma N'Soumer.  Fonte: 

skikda.boussaboua.free.fr 
 

Desde 1879 o Saara - território independente da Regência de Argel e sob a 

autoridade das sociedades nômades – constituía um importante alvo de interesse das 

autoridades parisienses que desejavam controlar o comércio no Saara e suas riquezas, 

além de criar as condições para ligar a Argélia às outras possessões na África Ocidental 

Francesa. Assim sendo, desejavam realizar o reconhecimento de estradas, localizações 

de poços, do relevo e do modo de vida, a fim de preparar o terreno para a invasão 

militar. Após a conquista da Argélia enviaram duas missões de exploração: de 1857 e 

1861, conduzida por Henri Duveyrier (CASAJUS, 2003, p. 11) e, entre 1880 e 1881, 

sob o comando de Paul Flatters (GREVOZ, 1989, p. 9). Foram, sobretudo, o explorador 

alemão Barth (1850) e o francês Duveyrier (1860) os primeiros europeus que estudaram 

essas populações, deixando obras que se tornariam referências fundamentais
34

.  

As populações de Kel Ahaggar e de Tassili N’Ajjer (Kel Ajjer) resistiram, 

durante meio século, às tentativas de colonização francesa. Ahaggar é região 

montanhosa com relações estreitas com diversas confederações devido à intensa 

atividade comercial com os mercados sudaneses e para obter pastagem para seus 

animais. Muitos se deslocaram mais ao sul, na região do Kel Aïr, atualmente situado no 

Níger (BERNUS, 1970, p.461-462). Outras missões fundamentais ocorreriam na última 
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 Também tentaram chegar à região Kel Ajjer, mas foram mortos: Dournaux-Dupéré e Joubert, Erwin 

Von Bary, Richard e Kermabon, Morat e Pouplard (GREVOZ, 1989, p. 125). 
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dédaca do século XIX: Parfait-Louis Monteil (1890-1892), Gentil (1897), Joalland-

Meynier/Voulet-Chanoines (1898), Foureau-Lamy (1898-1900).   

O governo francês decidiu em 1879, por razões econômicas e políticas, levar 

avante o projeto ligando a Argélia ao Sudão Francês. Charles de Freycinet, Ministro das 

Obras Públicas, nomeou uma comissão de estudo e, em seguida, o tenente-coronel Paul 

Flatters conduziu duas missões: em 1880 e em 1881 (BROSSELARD-FAIDHERBE, 

1889, p.4).
35

 Os Tamacheque, porém, eram contrários à passagem por suas terras. O 

líder - amenokal - Ahitaghel Ag Mohamed Biska
36

, não havia escondido sua oposição 

ao projeto de Flatters, de atravessar com suas tropas armadas as terras sob seu controle 

(BROSSELARD-FAIDHERBE, 1889, p.19). Os Chaamba (principais aliados e entre os 

mais frequentemente recrutados pelas companhias saarianas), não conheciam 

suficientemente as regiões do Ahaggar, Ajjer, Sudão e Saara Ocidental e advertiram 

Flatters sobre o risco do projeto (BROSSELARD-FAIDHERBE, 1889, p.179). 

Contudo, Paul Flatters
37

 partiu de Ouargla em 5 de março de l880, em direção a 

Ghat (na região Kel Ajjer), mas seria obrigado a voltar seis dias depois devido à 

resistência dos guerreiros Tamacheque (RAFFRAY, 2013, p.24). A principal causa do 

ataque à missão seria baseada no medo dos comerciantes de Gadamés de serem 

prejudicados em seu comércio com o Sudão (BERNARD, 1882, p.194.). Eles alertaram 

os Kel Tamacheque do Ahaggar sobre a construção de um novo meio de transporte de 

pessoas e bens que os privariam do controle das rotas das caravanas (DEYCARD, 2011, 

p. 46). Em 4 de dezembro do mesmo ano, Flatters iniciou a segunda expedição a partir 

de Ouargla (COPPOLANI, 2005, p.98.). Dirigiu-se para Tassili N’Ajjer e chegou à 

região dos Kel Ahaggar no dia 18 janeiro de 1881 (GREVOZ, 1989, p. 149). Em 16 de 

fevereiro a missão militar da exploração que compreendia 97 pessoas foi atacada por 

diversos líderes Kel Tamacheque, entre os quais Ahitaghel e Cheikh Amoud Ag El 

Mokhtar. Flatters, chefe de missão, foi morto junto com alguns de seus companheiros 

no Uedi Tin Trabin. Os sobreviventes retornaram em uma marcha igualmente difícil e 

tumultuada; chegando apenas cerca de dez membros da missão, nenhum deles francês. 

                                                 
35

 Em 1881 foi o ano em que se estabeleceu o protetorado de Tunis (Tratado de Bardo), notando que as 

possessões coloniais francesas conheceriam diferentes estatutos e formas de exploração. 
36

 Importante amenokal Kel Ahaggar que segundo Pandolfi (1998) resistiu até sua morte em 1900. 
37

 Existem dois docuementos fundamentais que relatam em detalhes segundo a ótica francesa as missões 

de Flatters: 1) o documento oficial de 300 páginas feito sob ordem do Gouvernement Général de 

l'Algérie, intitulado "Deuxième Mission Flatters, Historique & Rapport Rédigés au Service Central des 

Affaires Indigènes" (disponibilizado online pela Bibliothèque National de France) .2) A obra de 

Longobardi “L'Agonie d'une Mission”, de 1938.  
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O dia 16 de abril de 1881 é considerado o marco de uma nova etapa da 

resistência tamacheque. Estes acreditavam que o objetivo das missões científicas 

francesas era estabelecer canais para facilitar a ocupação e dominação da região pela 

França e incentivar sua cristianização. Também na metrópole a repercussão do massacre 

da coluna Flatters foi grande, o evento influenciou, igualmente, a visão ambígua sobre 

os nômades do Saara. 

 

Figura 17. A morte de Flatters.  

Fonte: Fronval (1933, online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possivelmente, todo esse ambiente de conflitos conduziu a uma resistência 

multiforme, com rejeição das missões militares ou não. Neste contexto, em 1876, os 

membros da missão religiosa Bouchart e Minory Boulimy foram mortos perto de In 

Salah, sendo que a missão Irwin Dubarry resultou em grande fracasso em 1877. 

A forte oposição dos Kel Tamacheque obrigou as autoridades francesas a 

repensar o plano para ocupação e a política para os territórios do sul. Em 1881 foi 

aprovado um novo decreto de regulação das relações entre metrópole e suas colônias. O 

conhecido “código do indigenato” foi bastante desfavorável, notadamente pela redução 

da liberdade de circulação e pela produção de um sistema fiscal muito pesado, 

notadamente para os muçulmanos. Decidiram, também, pela criação de vários postos 

militar em pleno coração do Saara, a fim de facilitar as atividades coloniais.  
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A fim de colonizar o Saara, Laperrine recrutou e organizou várias companhias 

meharistas do Saara (tropas especiais com utilização de camelos para intervenção no 

contexto do deserto) a partir de 1897. Esta iniciativa foi oficializada em 1902, 

mantendo-se depois como tropas regulares, pois era necessário controlar os 

tamacheques, então mestres de vasta região do Saara Central. Em 1901, Laperrine foi 

nomeado Comandante Superior dos Oásis Saarianos. Assim, o militar ambicioso que 

tinha participado com o coronel Joffre da batalha de Diré (durante o processo de tomada 

de Timbuctu), comandou o novo avanço francês para o interior do Saara central.  

Em dezembro de 1899, a missão Flamand-Pein empreendeu a conquista do 

Oásis de Tidikelt, território dos Kel Ahaggar (BOURGEOT, 1978, p.163). Apesar de 

terem se rebelado, foram derrotados pelos franceses que imediatamente interditaram seu 

mercado, a fim de asfixiar a vida econômica local. Em abril de 1890, nove anos após a 

derrota de Flatters, uma parte dos Kel Ahaggar (os Kel Rela, os Iforas, os Taitoq, os 

Iménan) se viram forçados, por razões econômicas, a estabelecerem um acordo de paz 

com os colonizadores (DUHARD, 2013). A partir de então, os franceses passaram a ter 

maior controle sobre o comércio das caravanas ao norte, devido à ocupação de In Salah 

a partir de 1899 e ao sul desde a derrota da resistência Tiguereguif de Timbuctu em 

1894. 

Laperrine criou, em abril de 1902, o corpo especial formado oficialmente para a 

defesa da região Tidikelt, centro da Região dos Oasis Saarianos que se estende por 1200 

km de norte a sul do Saara, desde os Atlas saarianos em Figuig até In Salah. Este 

dispositivo foi complementado administrativamente pela criação dos Territórios do Sul, 

em 24 de dezembro de 1902, com atribuição de autonomia ao governador e a criação 

das estruturas necessárias para a ocupação permanente. 

Para o comandante militar superior dos Oásis Saarianos, Henri Laperrine, como 

para Gaston Cauvet (primeiro comandante da Companhia dos Oásis de Tidikelt, 

nomeado para o Anexo d 'In-Salah, em 1902), apenas o confronto direto poderia obrigar 

os Kel Tamacheque a um acordo com as autoridades francesas.  

As derrotas dos Kel Tamacheque no final do século XIX, em Ahaggar, 

acentuavam as divergências existentes desde a morte de Ahitaghel Ag Mohamed Biska, 

herói da resistência na época da coluna Flatters. Attici Ag Amellal, filho de sua irmã, 

havia se tornado o oitavo amenokal dentro da linhagem dos chefes tradicionais dos Kel 

Ahaggar e permaneceria no poder entre 1900-1904 em condições históricas que 
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correspondiam à penetração francesa pelas armas no Ahaggar, e em uma situação 

interna particularmente tensa. 

Uma expedição foi lançada contra Tit, por decisão de Laperrine, chefiada por 

Cottenest, que ganhou a batalha (PANDOLFI, 2006, p.19-24.). Com a tomada de Tit, a 

França criava as condições para se instalar no Saara Central. Outro fator relevante foi a 

rendição do líder dos Kel Ahaggar, Mussa Ag Amastane que, depois, tornou-se um 

importante aliado dos franceses, transformando-se em figura ambígua e lembrada por 

muitos Kel Tamacheque como grande colaboracionista da França. 

 

 

Figura 18. Moussa Ag Amanstane, chefe dos Kel Ahaggar.  

Fonte: Ghadames artblog
 38

. 
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 Disponível em http://ghadames.artblog.fr/592264/L-Histoire-de-Dassine-et-Moussa-en-pays-targui/ 
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Figura 19. Derrota de Tit e submissão de Mussa Ag Amastane. 

Fonte: Wikipédia. Disponível em http://fr.wikipedia.org/wiki/Moussa_ag_Amastan 

 

Paul Pandolfi interpretou a ação de Mussa Ag Amastane nos seguintes termos:  

A ambiguidade do encontro de In-Salah (1904) e do acordo concluído, 

de fato permitiu esta ilusão até 1905. Laperrine rapidamente 

compreende a questão, por isto sua oposição à Metois tornava-se 

então muito virulenta. De onde a absoluta necessidade da turnê 

empreendida por Dinaux em 1905. Se este último fez questão de fazer 

novamente o reconhecimento de Mûssa comme amenokal, a precisar 

aos notáveis Kel-Ahaggar as condições de sua submissão, é porque 

em In-Salah não havia ocorrido tanto os olheos de Laperrine como de 

Mûsa, um verdadeiro ato de submissão. Portanto, a questão que 

intrigou numerosos observadores (Mûssa foi reconhecido em In-Salah 

em 1904 ou em Tamanrasset em 1905 ?), coloca-se em termos 

diferentes (PADOLFI, 1998, p.42).  

 

Definir uma posição frente à França foi, no final do século XIX, um ponto 

central da política dos chefes Kel Tamacheque. Prova disto foi a pressão francesa sobre 

os Kel Ahaggar, que terminaram forçando a mudança de suas áreas de nomadismo, suas 

estradas e o recebimento de tributos devido ao controle das rotas comerciais. Desta 

forma, foi quebrado o equilíbrio entre as diferentes confederações (ettebels) que 

compartilhavam aquelas áreas. Este conjunto de fatores implicava em aceitar uma 

dependência do poder francês (o que levaria ao abandono da competência tributária e 

guerras de pilhagem), ou definir uma posição de hostilidade aberta com a manutenção 

da resistência a sua expansão. Todo o mundo tamacheque sofreu as consequências e foi 

http://bp3.blogger.com/_wVPBaxclFeY/Ry6Tdv4tM-I/AAAAAAAAAAM/XxKtmJk8nns/s1600-h/Apr%C3%A8s+la+d%C3%A9faite+de+Tit+en+1902,+Musa+agg-Amastan+pr%C3%A9sente+sa+soumission+aux+militaires+fran%C3%A7ais+dans+l%27oasis+d%27In-Salah.jpg
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obrigado à mudança. Apenas o Adrar manteve-se sem confronto desde o início da 

ocupação francesa, sendo submetidos sem resistência violenta.  

 
Figura 20. Unidades políticas Kel Tamacheque segundo Bétrix.  

Fonte: Bétrix. 1910, p. 7. 

 

De Dakar-Bamako à Timbuctu: a resistência como futuro possível 

A tomada de Timbuctu (1894) tornou-se emblemática, pois marcou uma das 

grandes etapas de resistência da África do Oeste em uma série de lutas entre a França, 

com seus batalhões de soldados africanos (tirailleurs)
39

 constituídos desde 1857, e 

diferentes confederações e lideranças tamacheques. 

Apesar de ter se estabelecido e formado entrepostos no Senegal desde 1624, a 

colonização francesa iniciou-se apenas na segunda metade do século XIX, depois que o 

Tratado de Paris conferiu, em 1814, o monopólio do comércio do Senegal à França 

(após a acirrada disputa com Inglaterra). A expansão para o interior do continente 

ocorreu com Luis Faidherbe (1818-1889), nomeado para o cargo de governador do 

Senegal em 1854. Na segunda metade do século XIX, o processo de colonização da 

França avançou na direção do vale do rio Senegal: a França consquistou Kayes em 

                                                 
39

 O exército colonial era composto por oficiais e sub-oficiais franceses e tropas formadas por africanos 

chamados de senegaleses que eram, na realidade, compostos principalmente por Bambara recrutados no 

então Sudão francês. Era comum que após as batalhas eles saqueassem os lugares conquistados e 

compartilhassem o botim, fazendo muitos escravos, inclusive para oficiais franceses que tomavam as 

mulheres. 



 

 
58 

1855
40

 e se estabeleceu na região da atual capital do Mali, Bamako, por volta de 1883. 

Depois disto, empreendeu o caminho para tomar Timbuctu, em 1894. Levaram, porém, 

cinco anos até conseguirem chegar a Gao, em 1889. 

 

A resistência Tinguéréguif, Kel Antessar na luta contra o domínio francês 

sobre Timbuctu 

 

Timbuctu fazia parte do imaginário francês desde a viagem de René Caillié, em 

1828 e, de acordo com Jacques Hurieki (2003), sua ocupação estava nos sonhos de 

muitos oficiais do exército e pricipalmente do general Faidherbe - verdadeiro fundador 

da colônia do Senegal – o qual definiu Timbuctu como objetivo fundamental da 

penetração colonial sob seu comando (DAVOINE, 2003, p. 67-68). Faidherbe 

encarregou, em 1863, o tenente Eugène Abdon Mage (1837-1869) e o médico Marines 

Louis Joseph-Marie Quintin, de uma missão exploratória e diplomática no Alto Níger. 

A missão durou 26 meses e resultou em um tratado de comércio e em um relatório 

detalhado com observações sobre seus habitantes, sua economia, com descrição da 

situação difícil derivada da guerra Tuculor-Bambara, na região de Segu (para onde se 

dirigira El Hadj Omar Tall). Este trabalho de Mage foi publicado, com mapas 

importantes, pela Hachette em 1868 em seu livro “Viagem ao Sudão Ocidental, 1863-

1866” (SAINT-MARTIN, 1970). O avanço para oeste parecia fundamental aos 

franceses, pois queriam garantir antes dos ingleses o domínio nas regiões mais centro-

orientais do continente africano.  

A dimensão política do acordo comercial feito com El Hadj Oumar, em 1860, 

havia sido importante já que a região entre Ségou e Timbuctu estava sob o seu controle. 

Havia ali uma confluência de três correntes comerciais e de caravanas: uma proveniente 

do Magrebe, outra do Senegal e a terceira, da Gâmbia (SAINT-MARTIN, 1970, p.159). 

Cheikh Ahmadou, filho mais velho de El Hadj Oumar Tall, era quem chefiava nas 

ausências de seu pai. Este havia desaparecido em Deguimbéré (região Dogon) no início 

de 1864. Cheikh Ahmadou reteve o avanço dos franceses, alegando insegurança, pois 

ainda não estava certo da morte de seu pai. Mage e Quintin ficaram sob a sua proteção 

vários meses e chegaram a participar de batalhas contra os Bambara, apoiando 
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 A conquista de Kaye e a construção do Forte de Médine podem ser considerada um marco da conquista 

francesa, o Sudão Francês foi cirado em julho de 1891 e entre 1982 e 1899, Kaye foi sua capital. 
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Ahmadou (p.168). Quintin havia se tornado popular pelos cuidados médicos 

dispensados à população. Eles voltaram a Saint-Louis, então sede do governo francês no 

Senegal, em junho de 1866. Em seu livro, Mage (1868) declarava que: se a França 

desejava de maneira eficaz manter seu domínio nessa região, seria fundamental o 

controle do rio Níger em todo o seu percurso.  

 

Figura 21. Bacia do Rio Níger. Entre Mopti, Timbuctu e Gao, o rio descreve um arco e 

muda de direção, recebe água subterrânea que chega do sul da Argélia. Fonte: 

paginaglobal 
41

 

Por meio dele, as embarcções a vapor poderiam transportar canhões, 

permitindo assim, estabelecer influência e conduzir a pacificação das populações do 

interior (MAGE 1868, p.112). A fim de ampliar seu poder, Faidherbe enviou Ben 

Mohamed Zin para garantir a segurança em Timbuctu, para o comércio entre a França e 

os Kuntas (DAVOINE, 2003, p. 69), após um tratado com El Cheikh Bekkay, de 

Timbuctu, concluído em 1863. 

O tenente da Marinha francesa Jean Gilbert Nicomède Jaime (1892) publicou 

trabalho em que analisa a razão da conquista do Timbuctu. Para ele, o interesse francês 

era comercial e político, pois Timbuctu era importante ponto de rota das caravanas, 

assim como se tornava necessário proteger as possessões do Sul argelino e favorecer a 

continuidade da penetração colonial (JAIME, 1892, p. 361-362).  

Há que se notar que o avanço francês se fez mais e mais distante de relações 

comerciais entre parceiros, evidenciando sua face de conquista e ocupação militar. Entre 
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1892-1893, os franceses ralizaram ação militar e, comadados por Archinard, invadiram 

o território de Macina e ocuparam as cidades de San, Djenné, Mopti e Bandiagara. Em 

Bandiagara, destituíram Ahmadou Tall e entronizaram Aguibou Tall como "fama" do 

Macina (SAINT-MARTIN, 1970, 162-164). Archinard desejava ocupar Timbuctu em 

sua próxima ação militar. No entanto, ele foi destituído do cargo e substituído pelo 

Coronel Bonnier. Este último, rapidamente decidiu avançar militarmente sobre 

Timbuctu. 

Em 26 de dezembro de 1893, Eugène Bonnier deixou Segu pelo rio Níger, 

transportando 300 barcos com cerca de 400 fuzis. Segundo o acordo feito, o tenente 

Gaston Boiteux deveria esperá-lo em Mopti. Este, no entanto, decidiu avançar sem 

esperar Bonnier. Em Kabara (porto fluvial mais próximo de Timbuctu) deixou dois 

canhões e seguiu sobre a “cidade misteriosa”. Em 28 de dezembro, dezenove 

marinheiros foram - juntamente com os franceses Léon Aube (filho do almirante e 

Ministro da Marinha) e Le Dantec, atacados e mortos por guerreiros Tamacheque em 

Our-Maïra. A resistência dos Kel Tamacheque infligiu muitas perdas, tanto de homens 

como de animais (DAVOINE, 2003, p.85-87). Bonnier chegou com reforços, mas a 

glória da tomada de Timbuctu já era cantada em Paris como sucesso de Boiteux, mesmo 

que sem o reforço, este último não tivesse resistido muito mais tempo, avalia Grevoz 

(1993; 2006).  

 

Figura 22. Kabara, porto fluvial nas proximidades de Timbuctu. Fonte:Amis du Mali
42
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O exército francês, contrariamente ao que proclamou, teria ainda um longo 

processo ante a resistência Tamacheque na região de Timbuctu e na região central do 

rio: Tenguereguif, Kel Antessar, Iregenaten e Kel Temulayt furiosos pela tomada de 

Timbuctu e o confisco de seus animais. A violência das conquistas coloniais tem sido 

pouco estudada, mas se sabe que os saques e a tirania das tropas francesas eram rotina. 

Muitos tiraillers se engajavam motivados pelas recompensas que os esperavam no 

momento dos saques, acreditando, inclusive, voltar para casa com escravos 

(TYMOWSKI, 2000, p. 352; BOUCHE, 1968, p. 115).  

 

Taqimbawt: momento emblemático do confronto 

A batalha de Taqinbawt (Tacoubao), em janeiro de 1894, ficou renomada na 

história da colonização francesa. O massacre da coluna francesa Bonnier pelos Kel 

Tamacheque repercutiu vivamente nos jornais e surpreendeu a metrópole. De acordo 

com Hureiki (2003, p.129)
43

, 

o impacto desse ato de guerra e de seus terríveis resultados, 

amplificado pela ausência de perdas do lado inimigo, afetou o 

imaginário colonial, habituado a conquistas rápidas e fáceis no 

Sudão Francês. 

  
Figura 23. Localização de Taqimbawt (Tacoubao), Timbuctu e Gao.   

Fonte: Coleção Lucien Couzet
44

.  
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 Ver: 1) relatório detalhado do capitão Nigote no Bulletin du Comité de l'Afrique française de de 1896; 

2) relatório do tenente-coronel Trentinian sobre o retorno dos corpos da coluna na chegada em Marseille 

em 13 de agosto de 1896 publicado sob o título "Le retour des restes de la colonne Bonnier", Bulletin du 

Comité de l'Afrique française, 9, septembre 1896:269-271. 
44 Disponível em http://temhai.pagesperso-orange.fr 
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De acordo com o relatório do capitão Nigote (1896, p.181), desde a saída de 

Timbuctu, a 12 de janeiro em direção a Djidjin, onde sabiam que estavam reunidos os 

Kel Tinguéréguif e Kel Antessar (Antsar ou Ansar), a coluna Bonnier confiscou 

rebanhos de cabras e ovelhas pertencentes aos Kel Tamacheque, matou muitos cativos, 

capturou mulheres mesmo de nobres Tamacheque. Em 14 de janeiro acamparam em 

Doukouria, localidade situada a 12 km de Goundam. Ali foram atacados pelos 

Tinguéréguif (ou Tenguérif) e Kel Antessar. Durante esse ataque, onze oficiais 

franceses, dos quatorze presentes, morreram, incluindo o coronel Bonnier, além de 

setenta tirailleurs, carregadores e servidores (FREMEAUX, 2010, p.65). Do lado 

Tamacheque, foi Chebboun Ag Fondagammo, então com 27 anos, quem liderou o 

ataque, acompanhado de seu irmão Mohamed Ag Awwab, o amenokal dos Kel 

Tinguéréguif (parte dos Imuchar)
45

.  

O ataque ocorreu na madrugada de 15 de janeiro em dois grupos. No primeiro, 

sob as ordens de Maghni Ag Gamach, estavam à pé. O segundo era composto por cerca 

de cinquenta cavaleiros, comandados por Mohamed Ag Amenokal Awwab. Foi 

Chabboun que feriu mortalmente o coronel Bonnier com uma baioneta, e Ghali Ag 

Manni foi morto na confusão por uma espada (takoba) de um tamacheque. 

 

 

Figura 24. Chebboun Ag Fondagammo, chefe Tinguéréguif. Foto: Fortier
 46 

                                                 
45 São comunidades de guerreiros, entre os mais conhecidos estão os Kel Tinguéréguif, 

Iwellemiden (Kel Ataram e Kel Denneg), Imasgherizan, etc. 
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Figura 25. Chebboun e grupo de guerreiros
47

. Fonte: Amis du Mali. 

O coronel Joffre, que era encarregado das obras da estrada de ferro, foi enviado 

de Segu a Timbuctu e chegou rapidamente a Diré. Com ajuda de chefes Songhai, 

planejou-se uma emboscada. Na coluna Joffre encontrava-se o capitão Laperrine, que 

fazia parte do esquadrão de soldados sudaneses. Joffre chegou a Timbuctu em 12 de 

fevereiro de 1894 (JOFFRE, 1895, p.59).  

Em Diré, os chefes Songhai apoiaram os franceses contra a resistência 

tamacheque e os aconselharam a organizar uma emboscada. Após várias tentativas sem 

sucesso, os chefes Songhai convidaram os tamacheque, garantindo-lhes segurança. 

Estes foram massacrados pelos franceses que, em seguida atacaram o acampamento 

onde mataram a grande maioria dos homens, inclusive o amenokal Mohamed Ag 

Awwab. Aqueles que escaparam juntaram-se a Chebboun, que se recuperava de ferida 

em Dawna.  

Após a morte de seu irmão, Chebboun se tornou o amenokal dos Kel 

Tamacheque Tinguéréguifs (federação conhecida também pelo nome de Imuchar). Em 

relato de um amenokal Tinguéréguif, publicado por Hureiki (2003) – único documento 

encontrado que apresenta uma visão tamacheque da batalha de Taqinbawt – os 

tamacheque reconhecem a morte de 20 pessoas, e não 120, como no relato de 

Guillaumet (1895, p.55) ou de Raille (1896-1901, p.18). Nesse relato, as relações entre 

comunidades locais e seu papel no processo da conquista colonial são abordadas. Os 

Mouros e os Kel Antessar, não pertencentes à família de seu líder, apoiavam os 

Tinguéréguif contra a coluna Bonnier. Os Songhai de Diréforam, ao contrário, eram 

ativos colaboradores de Joffre (HUREIKI, 2003, p.134-135). Taqinbawt atesta, mais 
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uma vez, a constante resistência tamacheque, sendo uma página importante da história 

Kel Tamacheque, escrita pelo espírito de luta e pelo sangue Tinguéréguif. 

Sob as ordens de Jofre, os franceses construíram, depois de (re)entrar em 

Timbuctu, uma fortificação em torno da cidade. Mas durante cerca de um ano foi 

praticamente impossível sair dali, devido à hostilidade da população. Havia confrontos e 

ataques-surpresas, assim, a “paz nazarena", para emprestar frase de Clauzel, citada por 

Boilley (BOILLEY e TRIAUD, 1993, p.11), levaria anos para se estabelecer na região. 

As tropas africanas, muito eficazes nas savanas, tinham pouca capacidade para lutar no 

deserto, apesar da superioridade de suas armas. 

Em Paris, a repercussão foi muito grande. O jornal L’illustration (de 24 de 

fevereiro de 1894, p.16)
48

, no artigo “Os heróis de Timbuctu”, compara o evento com a 

tomada de Alger. Outro periódico francês, Le petit Journal, publicou um suplemento 

especial ilustrado sobre o que denominou de: “A derrota Tuaregue”. 

 

Figura 26. Capa do Jornal francês Le petit 

Journal, ilustração da batalha com os Kel 

Tamacheque de Timbuctu
 49

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A luta Azawad e Azawagh: Iwellemmedan, Kel Ataram e Kel Denneg.  

Em 1896, foi iniciado o controle sobre a população da região de Timbuctu, 

uma vez que neste ano o governador do Sudão, Trentinian, buscou forçar a submissão 

formal de vários chefes tamacheques ao longo do rio Níger. Trentinian realizou uma 
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Revista semanal francesa publicada de 1843 a 1944. Sua marca foi a rica iconografia. 
49

 La défaite des Touareg. Le Petit Journal. SUPPLEMENT ILLUSTRE de 1894 (capa) Bibliothèque 
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turnê de inspeção no Sael e criou sob as ordens do comandante Klobb, um centro 

administrativo em Nioro a fim de impedir o acesso dos Tamacheque às regiões férteis 

do vale do Níger (DAVOINE, 2003, p.111). A política colonial francesa confrontava-se, 

constantemente, com a concorrência britânica e buscava enfraquecer a expansão do seu 

comércio. Entende-se, assim, a motivação que levou os ingleses a se posicionarem 

contrários à ocupação francesa de Timbuctu, pois este fato, somado à tomada de In 

Salah, favoreceria o projeto de construção da estrada de ferro transsaariana. Lembrando 

que a Inglesa Companhia Real do Níger controlava e explorava uma parte da atual 

África do Oeste e do Lago Chade (BOURGEOT, 1978, p.164). 

A continuidade da resistência, nas regiões de Azawad e de Azawagh ocorreu por 

meio da luta Iwellemmedan Kel Ataram e Kel Denneg. No momento do ataque francês 

a Timbuctu, estes últimos se encontravam na região de Rharous a fim de conseguir 

melhores pastagens.  

Os Iwellemmedan constituíam uma unidade política (ettebel) poderosa em torno 

de 1830, sob a liderança do amenokal Kahoua (RICHER, 1924) compondo, segundo 

Charles de Foucauld, um importante ettebel tamacheque no início da colonização: Kel 

Ahaggar, Kel Ajjer ou Taitoq, Kel Aïr, Iwellemmedan, Kel Azawagh e Kel Gress. Eles 

moviam-se entre a região do Adrar e Delta do Níger e, entre este e a região do Aïr 

(FOUCAULD, 1940, p. 196). Compreende-se, neste contexto histórico, como Azawagh 

(Azawaγ, Azawaq, Azawak), o vale entre Menaka e o Níger, bacia fóssil das mais 

importantes do Saara (BERNUS, 1990a, p. 1207), situada entre o Aïr e o Adrar com 

mais de 420.000 km². O nome Azawagh deriva de um rio que secou entre 7.000 e 4.000 

a.C, e que possuía cerca de 1.600 km. Azawad corresponde à região entre Timbuctu e o 

Adrar (WALENTOWITZ, 1997, p.40.).  

No final do século XVII houve uma cisão entre os Iwellemmedan, após a disputa 

de sucessão do ettebel e, desde então formaram duas unidades, segundo Claudot-Hawad 

(2003, p.3822), Bernus (2003, p.3817) e Keletigui (1984, p. 16): Kel Ataram (aqueles 

do oeste) e Kel Denneg (aqueles do leste). Os Iwellemmedan Kel Ataram habitavam em 

torno ao Rio Níger, quando da agressão colonial francesa à Timbuctu e, devido à 

pressão do colonizador, deslocaram-se de Rharous até a região que tem como 

centro Menaka. Eles são, também, conhecidos como guerreiros: Imajerren ou Imuchar 

(Imajeghen). Os Iwellemmedan Kel Denneg (CLAUDOT-HAWAD, 2003; BERNUS, 
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2003) formam o braço leste mais importante de um ettebel cujo polo territorial central é 

o Azawagh, na região próxima a Tin-Tabaraden e Tahoua (DECALO, 1997, p. 184)
50

.  

A missão conduzida por Émile Auguste Léon Hourst (1895-1896), representou 

um passo decisivo. Seu objetivo era o de conhecer a hidrografia e a navegação do rio 

Níger. Hourst publicou. em 1898, suas observações. Ele fez contato com o amenokal 

Madidou Ag Al Khottab - que comandava nas regiões de Rharous, Gao e Ménaka -, 

para conseguir proteção, para descer o rio e chegar a Say e a Sokoto.  Antes, conheceu 

um emissário de Madidou, a quem fez sua solicitação e que lhe transmitiu a seguinte 

resposta do chefe Iwellemiden: 

Madidou vos saúda. Se vieram animados com sentimentos pacíficos, 

como dissesteis ontem ao homem de Gao, ele é vosso amigo, ele vos 

dará guias para irem onde desejarem, Say ou Sokoto. Se algo de mal 

ocorrer, ele virá do céu à terra em resposta (HOURST, 1898, p.166). 

 

Hourst (1898) estimou de 20.000 a 30.000 guerreiros entre os Iwellemmedan, 

então comandados por Madidou Ag Al Khottabe e considerou difícil atacá-los 

diretamente. Ainda em 1897, o comandante da região de Timbuctu, Goldshoen, 

determinou que o tenente Chevigné procurasse Madidou para a assinatura de um tratado 

de comércio e amizade, como já ocorrera em Tossaye. No entanto, outra importante 

revolta estava sendo preparada, liderada pelo Kunta Sheikh Abidine e um grupo de 

líderes Kel Antessar, ligados a N'Gouna, que haviam participado da batalha de 

Taqinbawt (Tacoubao). Deve-se notar que, mesmo depois de tomar Timbuctu (região 

Iwellemmedan), os confrontos e ataques contra as forças de ocupação francesas foram 

constantes e desencadeadas por vários grupos resistentes ao colonizador (Kel Ahaggar, 

Kuntas, Igawadaren, Kel Antessar, Kel Temulayt), aos quais se juntaram os Kel Ara e 

os Kel Eguedesh, em 1897, segundo Richer (1924, p. 143). Claudot-Hawad (2001, p.21) 

salientou que havia quatro polos políticos potentes - Kel Ahaggar, Kel Ajjer, Kel Aïr e 

Iwellemmedan -, quando começou a investida francesa no território tamacheque. 

Em junho de 1897, durante a ausência do comandante Goldshoen que saira para 

a aldeia de Rhergo, três mil guerreiros atacaram os franceses em Timbuctu (DAVOINE, 

2003, p. 113). No confronto, morrem os franceses Chevigné e Saint-Ygest e 30 soldados 

africanos (tirailleurs/sparis), que integravam as forças francesas.  A reação de 

Goldshoen foi imediata, solicitando reforço a Tretinian, que enviou Klobb, comandante 

da região de Nioro.  Entre 10 e 30 de julho, Goldshoen assediou a aldeia de Rhego 

                                                 
50 Portanto, atualmente os Kel Ataram vivem, sobretudo, no Mali e os Kel Denneg no Niger.  
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durante 20 dias e os tamacheques se retiraram da região. No mês de setembro, 

Goldshoen e Klobb formaram duas colunas e surpreenderam a resistência tamacheque 

em Gourzai (Bamba); após violentas batalhas, um grande número de tamacheques 

perderam suas vidas (DAVOINE, 2003, p.114). No entanto, N’Gouna e Sheikh Abidine 

voltaram a atacar os franceses, respectivamente em outubro e em dezembro. No ano 

seguinte (1898), Klobb tornou-se comandante da região de Timbuctu e fez uma série de 

ataques à resistência tamacheque, provocando a separação dos seus líderes. Sheikh 

Abidine escapou para o este e o líder Kel Antessar N’Gouna terminou assassinado em 

Emmela, no mês de novembro de 1898. Klobb determinou a constituição de um posto 

permanente em Bamba, para proteger Timbuctu dos ataques dos tamacheque 

Iwellemmedan e os do este (DAVOINE, 2003, p.115).  

Madidou Ag Al Khottab morreu em novembro de 1899, sendo nomeado seu 

sucessor Laweye Ag Annaber, que já era idoso e muito rico. Ele não acreditava, 

segundo Hourst, no enfrentamento direto dos franceses, entretanto, seu neto Fihroun Ag 

Alinsar, jovem e partidário ardente da resistência, que detinha a autoridade política 

(HOURST, 1898, p.157-159).  

Segundo Claudot-Hawad (2003, p.3825) a ocupação militar do rio e os inúmeros 

confrontos levaram a muitas perdas. Os grupos dominados eram acantonados na região 

sul do Rio (no Gurma), a fim de impedir a influência Iwellemmedan. Estes acabaram 

por se submeter formalmente em janeiro de 1903, o que permitiu a ocupação da região 

de Gao, onde um posto militar havia sido fundado em 1899.  

Assim, as incursões coloniais, durante os últimos anos do século XIX visavam 

destruir esse importante centro político e levar ao caos a sua organização regional 

(GREMONT, 2010). Os franceses tiveram enorme dificuldade em afirmar seu poder, 

confrontando-se com forte resistência que, mesmo após a submissão militar dos 

Iwellemmedan, apenas mudoude forma e estratégia. 

A partir de 1903, os franceses conseguiram dominar os determinados 

Iwellemmedan após uma alternância de operações militares e de negociações 

(BOILLEY 1999, p.65). Como foi possível observar, após a agressão colonial francesa e 

a tomada pelas armas de Timbuctu, a região tamacheque do sul prosseguiu sua luta de 

resistência Iwellemmedan produzindo sempre novos e diferentes eventos. 
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Figura 27. Mapa do “país” Tamacheque segundo Salifou. Fonte: SALIFOU, 1973, p.177. 

 

Os franceses buscaram, constantemente, além do uso da força, criar divisões e 

fazer aliados ou constranger a população, sobretudo a sendentária, mas não apenas. As 

represálias contra quem não colaborasse foram inúmeras: execuções, deportações, 

prisões, multas, destruição de bens, proibição de aceder aos mercados, dentre outras 

(CLAUDOT-HAWAD, 2003, p. 3824). Assim, compreende-se o contexto em que os 

Kunta, liderados por Hamoadi, foram equipados com fuzis para pressionar e trabalhar 

na submissão dos Iwellemmedan. Em 1902, mediante a situação insustentável, o 

sucessor de Madidou Ag Al Khottab, Laweye Ag Annaber, aceita render-se 

condicionando a entrega à garantia de território de nomadismo entre Timbuctu e Gao 

(RICHER, 1924, p. 181). Contudo, foram proibidos de percorrer as regiões de Gourma e 

Adrar e de atuar politicamente e sofreram com pesados tributos. 

A ocupação francesa enfraqueceu a organização político-econômica, afetando 

fortemente sua estrutura federativa, enfatizou Chekou Koré Lawel (2010, p. 78-79). Ou 

seja, desestruturou as redes de confederações e intercomunitárias que tinham como eixo 

central as orientações de assembleia de toda temust (nação). Esta poderia ser convocada 

a qualquer momento que ocorresse uma questão envolvendo o conjunto da sociedade. 

Além disso, redefiniram seus espaços e as trocas com a população sedentária foram 

interrompidas ou dificultadas.  
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Laweye Ag Annaber esforçava-se por viver em paz com os franceses, mesmo 

burlando e não obedecendo sempre suas ordens. Aceitou, porém, pagar anualmente aos 

franceses, 80 cabeças de bovinos e 1.000 carneiros, além de garantir o transporte fluvial 

de 4.000 caixas até Filingué (SALIFOU, 1973, p. 176). Houve, assim, outro elemento 

corrosivo atuando para o enfraquecimento da coesão interna. Ou seja, o 

amenokaltamacheque tornava-se responsável por receber os tributos, entregá-los ao 

colonizador e fazer cumprir suas decisões. Isto desagradou, profundamente, os 

Iwellemmedan.  

Cabe notar que, frente às recusas e posições éticas contrárias a tais imposições 

por parte de muitos líderes, emergiu uma nova figura política na sociedade tamacheque: 

os chefes/ representantes escolhidos entre aqueles que fossem fiéis aos franceses. Esta 

invasão cultural - para assumir uma expressão de Paulo Freire (1983, p. 189), ao 

enfatizar que as sociedades colonizadas, ou que viveram invasão cultural, são 

sociedades alienadas -, tornou-se um enorme entrave social e político, criou cisões e 

gerou uma enorme complexidade nas relações de poder que perduram até nossos dias.  

Em outubro de 1902, os Iwellemmedan Kel Ataram, motivados pela postura de 

Laweye Ag Annaber, terminaram por eleger amenokal Fihroun Ag Alisan, nascido em 

1860 em Talatayt (SALIFOU, 1973, p.176). A fim de não ver contestada pelos 

franceses sua condição de líder, Fihroun não manifestou, inicialmente, resistência. Em 

23 de janeiro de 1903 ele assinou em Gao a submissão Iwellemmedan em nome de sete 

importantes ettebel: Kel Kumerd, Kel Tiguiuelt, Kel Ara, Ibauanes, Tahabanaten, 

Iouaten, Irohorniten (RICHER, 1924, p. 183). Faltava aos franceses conseguir a 

submissão dos Kel Denneg, o que ocorreu dois anos depois com um acordo assinado 

por Badiden, ferreiro e conselheiro do amenokal Mohammed, que permaneceu distante 

do invasor até sua morte, em 1905, em Afukada, nas proximidades de Ingall 

(SALIFOU, 1973, p. 178). As relações entre Fihroun e os líderes franceses foram cada 

vez mais tensas e ambíguas, sendo permeadas por diversos episódios conflituosos. 

Em outubro de 1907 foi criada a região de Gao, compreendendo também o 

setor de Bourem. Em 1908 estabeleceu-se a administração direta que permitiria, 

segundo Richer (1924, p. 257), a supressão do amenokal. Um intrincado conflito, entre 

Kounta e Iwellemmedan, expresso em forma de razia, fazia crescer ainda mais a tensão 

daqueles anos. Fihroun acusou os franceses de não cumprir o acordo que envolvia 

protegê-los contras os ataques e pôs em dúvida a capacidade francesa de controlar os 

Kounta. No final de 1908, Fihroun Ag Alinsar foi a Menaka atendendo a uma 
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convocação, a qual recebeu dois meses antes. Como punição, foi obrigado a pagar uma 

multa e a jurar sobre o Corão (SALIFOU, 1993, p.27). 

Diante de uma crise entre franceses e Kountas, Fihroun, apoiado pelos Kel 

Essuk, enagajou-se contra os franceses e encorajou uma nova revolta tamacheque 

(DAVOINE, 2003, p.122). Em clima bastante tenso, Fihroun recusou-se a entregar o 

imposto dos Kel Ataram, em 1912, e não respondeu à convocação do posto militar de 

Menaka, enviada pelo tenente Duclos (SALIFOU, 1993, p.28). Este foi pessoalmente ao 

encontro de Fihroun, à Talak, com 40 soldados tirailleurs armados, mas não 

conseguiram vencer Fihroun. Mataram, porém, dois notáveis que vieram defender o 

amenokal que entendeu ação francesa como humilhante.  

Em meio a uma crise entre franceses e Kountas, Fihroun, apoiado pelos Kel 

Essuk, engajou-se contra os franceses e encorajou uma nova revolta tamacheque 

(DAVOINE, 2003, p.122), recusando-se a entregar o imposto dos Kel Attaram, em 

1912, bem como deixando de responder a uma convocação do posto militar de Menaka 

enviada pelo tenente Duclos (SALIFOU, 1993, p.28). Este foi pessoalmente ao 

encontro de Fihroun, em Talak, com 40 soldados tirailleurs armados, mas não tiveram 

sucesso em vencer Fihroun. Mataram, porém, dois notáveis que vieram deder do 

amenokal, que entendeu a ação francesa como humilhante. 

Em 1914, uma forte seca aumentou o sofrimento e a fome na região. Em 

outubro do mesmo ano, os Iwellemmedan organizaram uma reunião com a finalidade de 

definir estratégias de resistência em Tin Nékart, sendo surpreendidos pelos franceses. 

Fihroun foi substuído pelo irmão Zohar, tornado amenokal pelos franceses (LAWEL, 

2010, p.80), e condenado, juntamente com seus principais notáveis, a dez anos de prisão 

pelo tribunal de Gao (SALIFOU, 1993, p.28). Dois anos depois, em 1916, Fihroun e 

seus homens conseguiram fugir da prisão, iniciando uma nova fase de luta armada 

contra os franceses.  

Fihroun convocou um jihad e, em pouco tempo, tinha a seu lado os 

tamacheque da região de Menaka (SALIFOU, 1973, p.189), além do apoio dos Kel 

Essuk (DAVOINE, 2003, p.122). Em março do mesmo ano atacaram o posto de 

Menaka, perdendo, contudo, a batalha. Fihroun sobreviveu, entretanto, foi atacado outra 

vez pelas colunas coloniais com apoio dos Chaamba e dos Kel Ahaggar, em Filingué, 

conseguindo escapar novamente. Na perseguição, faleceu em 25 de junho de 1916, em 
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batalha contra Moussa Ag Amastane
51

, amenokal Kel Ahhagar, aliado dos franceses 

desde 1904 (LAWEL, 2010, p.80). Os Kounta saquearam, na sequência, os 

sobreviventes (RICHER, 1924, p.289). Esses eventos tornam evidente o que talvez 

tenha sido um dos maiores legados e a principal vitória francesa: o acirramento de 

disputas locais e/ou a divisão das lideranças Kel tamacheque de diferentes regiões. 

Apoiavam-se sobre antigas rivalidades ou criavam novas hierarquias e poderes, opondo 

gerações e famílias de uma mesma federação.  

Em Anderambukane, os franceses derrotaram a resistência Iwellemmedan  

(DAVOINE, 2003, p.122) em 9 de maio, obtendo a submissão dos líderes em meio a 

forte repressão (SALIFOU, 1993, p.29). Seis meses depois, outro movimento insurgiu 

contra os franceses, desta vez na região do Aïr, liderado por Kawsen Ag Gedda, que 

voltava do exílio.  

 

Kel Aïr e a união em torno a Kawsan Ag Gedda - 1916 e 1919 

Em 1899, os Kel Aïr haviam perdido a batalha contra os franceses que 

chegaram com a coluna Foureau-Lamy (1898-1900) - período em que as armas de fogo 

eram desconhecidas da população da região (FOUREAU, 1902). A instalação dos 

franceses em Agadez ocorrereu em 1905, contudo, a resistência manteve-se por longo 

de todo perído colonial (CLAUDOT-HAWAD, 2001, p.30).  

Na região de Aïr, Kawsan, o líder de Ikazkazen do Aïr, conduziu entre 1916 e 

1919 uma revolta geral dos tamacheque contra a colonização francesa, para a qual 

mobilizou uma rede de relações sociais, comerciais e políticas. Diversos autores 

(BOURGEOT, 1978; CASAJUS, 1990; TRIAUD, 1999; CLAUDOT-HAWAD, 1990, 

2001), ancorados na história Amazir e do Islam norte africano, consideram que os 

tamacheque liderados por Kawsan tiveram, apoio nos marabus do norte.  
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Fihroun havia escrito a MoussaAg Amastane, instando-o a aderir, mas este entregou a carta às 

autoridade coloniais (CLAUDOT-HAWAD, 2003). 
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Figura 28. Kawsan Ag Gedda.  

Fonte Claudot-Hawad, 2001, p.35. 

 

 

 

 

“Melhor será para vós ganhar, pela guerra santa, as recompensas celestes, do 

que vos submeter a homens de boca sem véu e com mustaches de cães”, declamava o 

poeta Elou Ag Boukheida, em Exortação à guerra santa contra os franceses, em texto 

escrito em 1905 e recolhido pour Foucauld (1997, p. 290). Essas ideias e o estado de 

espírito espalhavam-se em muitas regiões, ainda que a superioridade bélica francesa se 

fizesse presente e houvesse no espaço tamacheque grande dificuldade em unir as 

diferentes confederações em uma só frente de luta.  

A derrota de Kawsan foi acompanhada de enorme repressão, que, no entanto, 

manteve viva sua memória, assim como o desejo de independência. Ele ponderava que 

era preciso buscar novos conhecimentos e novas estratégias de lutas; além disso, 

afirmava que o inimigo precisava ser conhecido para ser vencido. Kawsan, para 

Hawad (1996), foi um líder exemplar que reagiu contra a destruição de seu país, além 

de líderança que instigava, ao mesmo tempo, a luta e a transformação social, pois 

entendia ser preciso ir além do próprio mundo tamacheque.  

Com Kawsan, surgiram estratégias de guerra mais adaptadas à confrontação em 

situação de força muito desigual: guerrilha, emboscada e grande mobilidade, somadas à 

valorização da busca de conhecimentos técnicos e militares, além de apoio político no 

exterior. Talvez ele seja evocado mais do que outros líderes históricos da resistência 

contra a colonização, nos versos de poemas e das canções do movimento ichúmar.  

Na canção Imidiwen s-adjdet tislemde (Companheiros, escutem e ouçam)
52

 – 

composta em 1978 quando se encontrava na Líbia –, Kedhou Ag Ossad, do grupo 

                                                 
52

 Há uma tradução para o francês realizada por Hélène CLAUDOT-HAWAD e HAWAD em Tourne-

tête, le pays déchiqueté: Anthologie des chants et poèmes touaregs de résistance 1980-1995. Editions 

Amara, 1996. 
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Tinariwen, foi contundente na exortação à necessidade de mudança como estratégia de 

sobrevivência e no chamado à luta como havia feito Kawsan Ag Gedda no início do 

século XX. 

 

[Imidiwen s-adjdet tislem 

 

Gham tissanem s-awa simen 

 

Idjraw anagh war te-tiknem 

Kounti wadegh sahas sidjdem 

 

Adjit iyen dagh todjayem 

Odjayen dis aïtma won 

Is tanminak at-irazen 

 

Adîn iyen d-itous iyen 

Adj tanminak s’afous iyen 

 

Izalen man-ér-ichimachleyen 

Idja akinas wa idja Kaocen 

Fal anmanga det-illa aghrem 

 

Assid nodja y-akal nanagh 

Dagh aghchaden ihanan nanagh 

 

As ibdadagh azkanzaragh 

Iglegh halagh dat man walegh 

 

Atataragh ad-ilmadagh 

Ed ilmadagh ad-aqalagh 

 

Imidiwen mahi tinem 

Nak oulh in ihi sarghen 

 

Ichwar ikhegh dihad-iknen 

Fewa sarghet sahi tinem 

 

Akal ikris d-as dis tiglem 

Companheiros 

Escutem e ouçam 

e vocês irão compreender. 

Aprendam 

o que é amargo 

e que nos aconteceu 

Vocês não irão se curar 

a não ser que me escutem. 

Uma só crença, 

um único objetivo, 

a organização em uma só mão. 

A potência, uma única 

Vocês estão suspensos 

e seus irmãos igualmente estão suspensos 

Somente a unidade a vencerá 

Almas usadas 

Tal como patifes! 

Almas usadas 

Aquele que se preocupa 

precisa travar uma luta 

como a de Kaocen 

que combateu por toda parte / onde existem 

cidades. 

Companheiros 

O que vocês dizem? 

Eu, meu coração me queima. 

Não retardarei mais 

A partir de agora irei para onde ocorre algo 

bonito. 

Fogo- falha! 

Queima! 

Eis a minha senha. 

Vamos ao levante 

e trabalhar por nosso país 
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Toyem région wandin dagh wam] onde nossas tendas são destruídas. 

Quando me levantei, 

eu me assustei 

e caminhei diretamente para além das tendas 

que me assombraram. 

Eu me inscrevi na busca 

de conhecimento. 

E quando eu tiver aprendido, 

eu vou voltarei. 

O país já está construído 

pois, vocês partiram 

e deixaram para trás a "região" 

onde nasceram. 

 

O constante apelo à união expressa a consciência de que a fragmentação e 

disputas foram consideradas, muitas vezes, como um dos maiores desafios e fragilidade 

diante do conquistador europeu. Hélène Claudot-Hawad, ao apresentar uma antologia 

organizada por ela e Mahmoudan Hawad declarou que: 

As canções também vão expressar com insistência a oposição 

dolorosa entre, por um lado, o desejo de "construir a nação e o país", e 

por outro lado, a constatação amarga da divisão atual das frentes 

armadas e das rivalidades individuais (CLAUDOT-HAWAD e 

HAWAD, 1996, p. 9). 

 

O movimento Ichúmar (Ishumar), afirma Hélène Claudot-Hawad (2005, 

online), é herdeiro das estratégias de luta de guerrilha propostas por Kawsan que 

conflituavam com os códigos de honra das práticas históricas dos guerreiros 

Tamacheque.  

Da falência tamacheque contra a invasão colonial, tirou-se uma 

verdadeira lição política. Desta forma, a concepção de Kawsan que 

instaurou novas formas de relações de honra, moral e política, 

encontrou eco no coração da sociedade. Adotado como pai simbólico 

por marginais ou contestadores (por exemplo, bastardos, rejeitados 

pela sociedade, que adotam frequentemente o nome ag Kawsan, 

« filho de Kawsan »), Kawsan possui igualmente, como herdeiros, os 

ichumars que escolheram, por sua vez, o caminho do exílio 

(CLAUDOT-HAWAD, 2005, online). 

Podemos dizer que os movimentos de resistência nasceram primeiro, em torno à 

brusca mudança econômica que dificultou a continuidade do comércio e as relações 

transsaarianas. Essas transações, perpetuadas durantes séculos, foram fundamentais nas 

estratégias de defesa, uma vez que no exílio seriam buscados diferentes instrumentos de 
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guerras e novas estratégias de organização e disciplina. Para a sociedade Kel 

Tamacheque, a proibição do comércio norte-sul foi um forte golpe em sua mobilidade 

em vários aspectos: pastoral, devido ao controle e restrições dos deslocamentos; 

política, pois esta estava fundada em negociações e concocrrências entre as unidades 

políticas tamacheques, dentro de uma confrontação de poderes políticos e de guerra; 

econômica, devido aos impostos coloniais e as interferências nas relações de troca que 

se transformaram com a presença e controle francês. Os Tamacheque viveram essa 

submissão ou restrição às suas formas de mobilidade como violência política e como 

motor da ação contra o poder colonial. Esta situação não se alterou com as 

independências do Mali e do Níger, resultando em inúmeras revoltas e rebeliões, 

seguidas de repressão e exílio para muitos.  

Apesar de revoltas como as de Fihroun e de Kawsan, o mundo tamacheque 

permaneceu sob o controle francês, até 1960, e após esse período, sob os governos 

centralizados e distantes dos novos países. Mesmo assim, os Kel Tamacheque 

desenvolveram diferentes formas de resistência e repetidas revoltas, chegando a declarar 

a independência da Azawad do Mali, em 6 de abril de 2012. 

 

Esperanças e desilusão: a Organização Comum das Regiões Saarianas  

Como em diversas regiões africanas, após a Segunda Guerra Mundial, as 

reivindicações de independência tornaram-se intensas. Aceleraram-se as lutas por 

independência, em grande parte conduzida por jovens africanos que tinham feito seus 

estudos em Dakar, na renomada escola William Ponty, e na França. Em 1944, foi 

autorizada a formação de partidos políticos durante a Conferência de Brazzaville. Fily 

Dabo Sissoko foi eleito deputado, no Parlamento Francês, em 1945, graças ao partido 

por ele mesmo criado: o Partido Progressista Sudanês (PSP). No ano de 1946, 

Mamadou Konaté e Modibo Keïta lideraram a criação do Rassemblement Démocratique 

Africain (RDA), e em Bamako estabeleceram a seção local, ou seja, União Sudanesa. 

Em 1958, os eleitores do Sudão Francês votaram pela criação da República Sudanesa, 

no bojo da Comunidade Francesa. Esta se aliaou ao Senegal para criar a Federação do 

Mali, que conseguiu sua independência em 20 de junho de 1960. Pouco depois, a 

Federação cindiu-se, e em 22 de setembro a República do Mali foi proclamada por 

Modibo Keïta.  
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O processo de independência que levou à fragmentação, entre outras, da área 

territorial da África Ocidental Francesa – e que adotou suas fronteiras administrativas 

coloniais - foi precedido de debates e de disputas políticas que envolveram, de forma 

desigual, as diversas nações sociológicas que viveram sob a colonização da França. Na 

década que antecedeu as independências em África, o sonho de recuperar o domínio 

territorial, sobre suas terras, voltou a circular. Projetava-se, diz Claudot-Hawad (1990, 

p.124), em uma estrutura que reuniria todos os territórios dos Kel Tamacheque e 

sociedades ligadas por relações de trocas e alianças, como Touat, Fezzan, os Hauçás de 

Damergou, de Ader-Gouber e de Alakouas e os Songhaï entre Ayourou e Timbuctu. 

Mas as disputas por terras foram intensas e poderosas. Já em 1951 Gadamés, Fezzan e a 

parte oriental do Ajjer tinham sido atribuídas à Líbia, que entronizava seu novo rei, 

Muhammad Idris el-Mahdi (Idris Primeiro) e, sucessivamente, as terras tamacheques 

foram sendo negociadas de forma a estabelecer os novos países.  

Esta solução para o pós-independência foi alvo de discordâncias na década de 

1950; não sendo unânime, nem correspondendo ao desejo do conjunto das sociedades 

sob a colonização francesa. A posição adotada pelos Kel Tamacheque, de obter a 

independência de suas terras sem as fronteiras coloniais, é expressão de contradições e 

conflitos que os acordos de independência, com suas fronteiras e visões políticas, não 

puderam apagar. 

Nos anos 1940-50, conscientes de que a presença francesa deveria acabar um 

dia, alguns chefes (imenokalen) iniciaram discussões, quer para preparar seus filhos 

para a nova situação que viria com a possível independência, quer para buscar apoio e 

explicitar o desejo de autodeterminação que os animava, além da distância e recusa de 

serem administrados por outros povos do sul, com os quais não possuíam laços culturais 

nem históricos.  
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Esse debate sobre a criação de um território saariano animou as lideranças Kel 

Tamacheque e acenderam as esperanças de independência da França, entendendo que, 

do ponto de vista geopolítico, as fronteiras africanas ainda não tinham se consolidado 

realmente até a década de 1950. Essa iniciativa de criar uma entidade específica 

subsaariana, inspirando uma possível autonomia territorial e teve repercussões sobre os 

Kel Tamacheque.  

O parlamento francês aprovou o Decreto nº 57.903 de 1957 (Anexo III) que 

definia os territórios no âmbito da Organização Comum das Regiões Saarianas 

(OCRS)
53

, estabelecendo, ainda, que as diferentes unidades políticas tamacheque 

permaneceriam em um único território. Esse decreto foi complementado por outros, que 

ampliavam suas competências e organização de poder. Em 13 de junho de 1957, o 

Ministério do Saara foi criado com jurisdição econômica, política, social e diplomática 

sobre um território que se estendia entre o sul da Argélia (Decreto de 7 de julho 1957) e 

partes do Saara do Sudão Francês (hoje Mali), Níger e Chade (KEÏTA, 2005, p.95). 

Além da relevância econômica de um projeto como este para os franceses (por 

serem áreas consideradas ricas em recursos minerais, como urânio e petróleo, entre 

outros)
54

, tal reconfiguração territorial implicava em possíveis vantagens, tendo em vista 
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Organisation Commune des Régions Sahariennes. 
54

 Na Argélia, o petróleo começava a jorrar em Edjeleh (fronteira com a Líbia), e logo após iniciou a 

produção dos maiores poços de petróleo do país, em Hassi Messaoud, e o gás natural em Hassi R'Mel. 

Além disso, fosfato, minério de ferro e cobre foram descobertos na Mauritânia e a exploração de ferro 

Figura 29. Carta do conselheiro territorial de Gao 

para o Cadi (chefe religioso) de Timbuctu 
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a guerra de independência na Argélia (TRAORÉ, s.d.). É preciso ressaltar as ambições 

francesas, no contexto internacional dos anos 1950, constituindo um complexo jogo 

entre interesses político-econômicos – a que Pierre Boiley (1995) denominou de 

“entrelaçamento colonial” - e a consciência de que as independências eram inevitáveis. 

Segundo Baz Lecocq (2010, online).  

(…) a França atravessava um período marcado por forte onda 

nacionalista e tentava conservar seu status de superpotência graças a 

suas possessões colonias, à sua posição dirigente no seio da 

Comunidade Europeia de carvão e aço, e à sua independência militar e 

econômica face aos Estados Unidos. As riquezas do Saara podiam ser 

a chave do sucesso e as descobertas desencadearam um forte 

sentimento nacionalista. 

 

Ainda de acordo com Baz Lecocq (2010, online), o Saara do sul da Argélia 

possui estatuto bem distinto daquele do norte: havia sido administrativamente excluído 

da França em 1905, mesmo que o norte se mantivesse anexado à metrópole desde 1848. 

Em 1957, poucos meses após o estabelecimento formal da OCRS, quatro regiões dos 

"Territórios do Sul" da Argélia (Aïn Sefra, Ghardaïa, Oasis e Touggourt) passaram a 

constituir dois "departamentos": Oásis, no oeste, e Saoura, no leste. Assim, os 

habitantes das regiões conheceram uma diferenciação histórica importante durante a 

colonização, o que teve consequências nas dinâmicas de poder do futuro país. 

 
Figura 30. Organização Comum das Regiões Saarianas – OCRS, segundo Jaques 

Frémeaux. Fonte: Reffray, 2013, p. 34. 

Em 1958, o assessor territorial de Gundam Mohamed El-Mehdi, chefe do Kel 

Antessar, reivindicou a independência da zona saariana durante a visita do Governador 

                                                                                                                                               
começou em 1959. O urânio foi descoberto em 1957, na região do Aïr, no Níger, onde o estanho já era 

explorado (LECOCQ, 2010, online).  
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Geral das Colônias, Messmer, em 1958. Assim, a questão tamacheque permaneceu na 

ordem do dia. Foi neste ambiente que, entre outras iniciativas, uma carta (ver anexo II) 

foi enviada por 300 chefes tradicionais, notáveis e comerciantes do Delta do Níger 

(Timbuctu, Gao e Gundam) Tamacheque, Berabiche, Armas e Songhai, ao presidente da 

França, em 30 de maio de 1958 (BOILLEY, 199, p.292), na qual manifestaram sua 

disposição de permanecerem separados, política e administrativamente, o mais 

rapidamente possível do Sudão Francês (BOILLEY, 1999; GIRONS, 2008; 

CLAUDOT-HAWAD, 1990, 1996, 2001). Na carta afirmavam que “se existe o direito 

dos povos de dispor deles mesmos, queremos acreditar que nos será permitido realizar 

nossas aspirações”, declarando que desejavam permanecer integrantes da República 

Francesa, em um sistema autônomo ou federalista. E ainda, “A França não nos 

encontrou sob a dominação sudanesa. Nós temos firme confiança de que a França 

gloriosa não nos cederá como presente a ninguém” (Anexo II). 

Como vimos, o projeto tamacheque encontrou forte oposição das lideranças e 

partidos que conduziam o movimento das independências, interessados, igualmente, nas 

riquezas aqui já anunciadas. Compreende-se que, no contexto de estados-nação 

modernos, as fronteiras derivam mais do interesse dominante do que de questões de 

identidades culturais e políticas históricas. A resposta resultou em vários anos de prisão, 

para dois dos chefes que assinaram a carta, além da acusação de colaboração com os 

colonizadores e de racismo. Para os líderes da Frente de Libertação Nacional (FLN) da 

Argélia e, posteriormente para o Governo Provisório da República da Argélia 

(GPRA)
55

, o Saara fazia parte do território nacional e assim deveria permanecer após a 

independência para a qual lutavam, luta, aliás, integrada pelos Kel Tamacheque do 

norte. 

Com referência ao processo sudanês, destaco aqui, por um lado, a oposição do 

governo da República Sudanesa, dirigida pela Union Soudanaise-Rassemblement 

Démocratique Africain (US-RDA)
56

, que contava com deputados originários da África 

Ocidental na Assembleia Nacional Francesa que militaram e agiram de forma decisiva. 

Por outro lado, havia a posição de lideranças tamacheque como Intalla Ag Attaher 

(Ifoghas), Bissaada Ag Khakad (Idnan), Hamzata Ag Alkassoumm (Kel Telabit), Baye 

                                                 
55

O Gouvernement Provisoire de la République Algérienne foi o braço político da Frente de Libertação 

Nacional (FLN) que negociou e assinou os acordos de paz (acordos de Evian) com a França em 1962. 
56

 Coalisão entre o Partido Sudanês Progressista (PSP) - criado durante a vigência do Sudão francês - e o 

Rassemblement Démocratique Africain (RDA), criado em 1946, que se tornaria o partido único sob a 

presidência de Modibo Keïta.  
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Ag Atikbel (Kel Telguetrat), Kola Ag Saghid (Irayakan), Mohamed Elmehdi Ag 

Attaher Al-Ansari, chefe dos Kel Insar de Gundam, que pertenciam ou que apostavam 

nas possibilidades no interior da US-RDA (LECOCQ, online)
57

, uma vez que perdiam 

esperança na estratégia da OCRS em 1960 e, diante das promessa de Modibo Keita e 

Mamadou Konaté de autonomia de seu território “em um Mali unido”. Desta forma, a 

OCRS perdeu espaço no bojo mesmo do processo de consolidação das independências, 

tendo sido desconsiderada ao fim do processo de libertação. 

Naffet Keïta, da Universidade de Bamako, afirmava em seu texto De 

l’identitaire au problème de la territorialité. L’OCRS et les sociétés Kel Tamacheq du 

Mali que a posição dos Kel Tamacheque precisa ser compreendida no interior das 

dinâmicas da descolonização e dos anos que se seguiram:  

(…) as lógicas societárias predominantes no seio das formações 

sociais africanas participam fortemente da estruturação do Estado pos-

colonial, de formato "jacobino", subscrevendo em grande parte aos 

três princípios fundamentais da unidade, de contabilidade e de 

burocracia, mito fundador do Estado Ocidental. A fidelidade social, ou 

"étnica" frente ao poder central continuava muito problemática. O 

entendimento do irredentismo Tuaregue no Mali não pode se realizar 

fora do esclarecimento dos contextos colonial e da descolonização, ou 

seja, à margem das vicissitudes da construção do Estado pós-colonial 

e das relações do estado do Mali, não apenas com diferentes grupos 

étnicos que o compõe, mas, também, com as linhas de fronteiras 

legadas pelo poder colonial (KEÏTA, 2005, p.92). 

Após sua independência em 1960, o Mali se retirou oficialmente, mas, no Níger, 

Argélia e no Chade a OCRS permaneceu operacional, segundo Baz Lecocq (2010, online) 

até a independência deste último, em 1962. Em 1963, Charles de Gaulle assinou o 

Decreto 63-511 57-27, de 14 de maio de 1963, liquidando os serviços da Organização 

Comum das Regiões Saarianas (ANEXO IV). 

Os Kel Tamacheque, que lutavam por autodeterminação política e 

administrativa, entenderam que haviam perdido militarmente a guerra contra os 

franceses, mas não podiam nem compreender nem aceitar que não retomassem sua 

autonomia e passassem a viver sob o comando de quem não os tinha vencido pelas 

armas, caso dos bambara, no Mali, e dos djerma, no Níger. A resistência revelou-se 

como uma atitude profunda e constantemente renovada nas décadas que se seguiram.  

A sociedade tamacheque experimentou e experimenta, ainda no período pós-

independências, imensos obstáculos à sua emancipação da subordinação iniciada pela 

                                                 
57 Nota-se que estas adesões ao partido realizaram-se após os acordos de independência da Federação 

Senegal-Mali. 
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ocupação francesa. As independências deixaram-lhe, afirmam na carta citada 

anteriormente, diante de três caminhos: a submissão, a luta armada ou o exílio.   

 

Surgimento da “questão do Norte” na administração de Modibo Keïta 

Os Kel Tamacheque não entenderam rapidamente o que significava 

independência segundo vários pesquisadores (CLAUDOT-HAWAD, 1987; BAZ 

LECOCQ, 2010; BOILLEY, 1999 entre outros). Hélène Claudot-Hawad (1987) diz que 

a maioria viu a independência como uma nova forma de colonização. Pierre Boilley 

(1995) argumenta que na região do Kel Adrar não se compreendia o que significava a 

eleição e o novo tipo de organização do poder, nem quais as consequências poderiam ter 

tanto o referendo colonial de 1958
58

 como as eleições. 

A colonização, como também a descolonização, talvez de forma mais marcada 

no Mali do que em outros lugares, estava informada por estereótipos incorporados e 

motivados pelas rebeliões tamacheques sucessivas e sua resistência à própria 

administração colonial. O Estado do Mali não possuía e não buscou construir uma 

compreensão própria (mais independente da visão francesa), das dinâmicas sociais e 

estruturais tamacheque de poder político, de relações de gênero, de ética de trabalho 

local, impondo uma política que provocava muito ressentimento, sendo vista como 

estratégia de marginalização. Os tamacheque viram as políticas do partido de Modibo 

Keïta,
59

 que conduziu o processo de independência, tanto como interferência 

injustificada e indesejada em assuntos locais, quanto como discriminadora/excluidora 

(CISSE, 2006 p.44). 

Desde o início, os mouros e os tamacheque foram politicamente sub-

representados; no primeiro parlamento do Mali faziam-se presentes com um só 

representante. A ausência de quadros no meio ambiente nômade, que tivessem 

frequentado as escolas coloniais, não é suficiente para se entender plenamente a 
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 Referendum proposto por De Gaulle que definia na Constituição Francesa da 5ª. República a criação de 

uma Comunidade Francesa, substituindo a União Francesa. Sendo uma federação, a Comunidade 

Francesa seria presidida pelo Presidente da França e dirigida por um Conselho executivo composto por 

chefes de Estados membros e um Senado de parlamentares nacionais. À exceção de Sékou Touré, que 

proclamou a secessão, os demais, incluindo o Mali, votaram pelo “sim”. (DIAGOURAGA, 1992) 
59

 Partido criado em 1946 – a União Sudanesa-Reunião Democrática Africana (Union Soudanaise-

Rassemblement Démocratique Africain - US-RDA) – logo após o congresso que fundou o 

Rassemblement Démocratique Africain. Seu concorrente era o Parti Progressiste Soudanais (PSP). Logo 

após a independência, em 1960, tornou-se partido único, tendo Modibo Keïta na presidência. MARA, 

2010, p.56-57. 
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marginalização política. Eles tinham participado com vários membros no partido líder 

da independência, o US-RDA
60

, e, tinham respondido aos promotores da Organisation 

Commune des Régions Sahariennes - OCRS (posição da maior parte dos Tamacheque) 

por meio de Attaher Ag Alli. Furiosos e humilhados, muitos preferiram migrar, 

sobretudo, para as terras tamacheque, a partir de então consideradas da Argélia ou da 

Líbia. Seu descontentamento foi sempre lido sob a ótica do racismo. Modibo usou esse 

argumento, que tem sido continuamente retomado, como forma de desqualificação da 

luta dessa sociedade. Em 1964, disse em discurso proferido em Argel:  

 (…) alguns oficiais franceses, diante do nacionalismo em África e da 

perspectiva do sonho de constituir um Estado Saariano autônomo, 

compreendendo o sul da Argélia e o norte dos países situados ao sul 

da Argélia, provocavam um sentimento anti-Negro nesta região. Com 

efeito, tentava fazer crer aos Tuaregues que eles eram ‘brancos’ e que 

era impensável que pudessem aceitar a dominação negra (KEÏTA, 

1964, online). 

  

Mas a animosidade de Modibo, em relação aos Kel Tamacheque, tinha outros 

elementos, como a visão de que os nômades haviam se acostumado a viver fora de 

qualquer regulamentação, o que considerava ser arcaísmo desta sociedade, conforme 

explicitou em discurso: 

(…) nós desejamos eliminar todos os vestígios de feudalismo cujo 

aspecto mais inaceitável como sistema era uma forma disfarçada de 

escravidão e de exploração das populações. (…) Além disso, nós 

consideramos totalmente normal conhecer os bens que possuem cada 

malinês, seja ele comerciante, funcionário ou pastor, por isso um 

recenseamento rigoroso dos animais concernentes os meios nômades. 

Nós exigimos, igualmente, que cada cidadão contribuísse para a 

edificação econômica do país de acordo com seus meios; e, portanto, 

para o povo de Adrar de Iforas, que vivia à margem de qualquer 

sociedade, tal disciplina era insuportável (Keïta, 1964, online). 

  

No norte do Mali, a situação era de grande insatisfação e bastante complexa, 

pois de um lado havia a presença militar francesa, que se manteve no país até 1961 e de 

outro, os combatentes argelinos da Frente de Libertação Nacional (FLN). Estes últimos 

tinham estabelecido um campo de treinamento na região de Kidal, a convite do próprio 

Modibo Keïta. Ele acreditava realmente que iria governar sobre os Kel Tamacheque, 

contrariamente à atitude dos franceses, que, em 78 anos de colonização, não teriam 

“realmente podido pacificar” a região (Keïta, 1964, online). Modibo Keïta adotou uma 
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 Le RDA era um partido pan-africanista, cujo presidente era Félix Houphouët-Boigny. A parte malinesa 

era a União Sudanesa (Union Soudanaise-RDA) criada pela fusão do Bloco Sudanês e o Partido 

Democrático do Sudão. 



 

 
83 

série de medidas nesse sentido e conheceu a primeira manifestação em 1963; o aumento 

de imposto desencadeou uma reação que foi fortemente reprimida, levando-o a acreditar 

que era o fim da luta de resistência. Ele explicou: 

(...) por volta do final dos anos 1963 foi desencadeado um movimento 

de rebelião, cujo principal instigador foram os filhos daqueles que, em 

1958, tinham desencadeado o mesmo tipo de movimento de rebelião 

contra a administração colonial francesa. Tendo sido capazes de reunir 

em torno deles criminosos habituais, que foram processados por 

assassinato, roubo etc, etc, refugiados nas montanhas do Adrar 

Iforas.(KEÏTA, 1964, online). 

 

Modibo apresentava-se como capaz de realizar a tarefa que os franceses 

fracassaram: 

Vocês sabem que, a todo momento, a região foi palco de operações 

militares das tropas francesas, devido às dificuldades que a França 

tinha encontrado (enquanto a República do Mali era Sudão francês) 

para integrar esta população apegada a suas montanhas no ciclo 

normal de vida do território. E, os últimos acontecimentos entre os 

rebeldes e as tropas francesas datam de 1958. Isso quer dizer, então, 

que durante os 78 anos de domínio colonial, a área nunca foi 

completamente pacificada. (KEÏTA, 1964, online)  

 

Como compreender esta política de Bamako? Seria um novo colonialismo 

interno?, Baz Lecocq (2010, p. 115) é enfático em afirmar que havia desconfiança e 

desconhecimento por parte do governo de Bamako, que acreditava que os Tamacheque 

deveriam ser incorporados, mas mantidos sob estreita vigilância, pois eram traidores da 

nação malinesa. A militarização foi uma estratégia de ação e Modibo Keïta venceu a 

primeira insurreição por meio de uma ação militar, que perseguiu os tamacheque sem 

trégua, e uma política de punição a todo tipo de suporte, além de uma cooperação com a 

Argélia para fechamento das fronteiras. O primeiro presidente do Mali, Modibo Keïta 

afirmou que: 

(…) os nômades desta região haviam se habituado a viver fora de 

regulamentações; em outros termos, isto quer dizer que não pagavam 

impostos. Então, a República do Mali foi proclamada e nosso partido, 

a Union Soudanese - R.D.A., durante seu Congresso de setembro 

de 1960, optou pela edificação socialista de nossa economia. Nós 

consideramos prioridade acabar com o sistema de servidão, liquidar 

com o feudalismo nas regiões do Sul, onde as populações estão 

concentradas e submetidas a um controle de Conselho de Fração e de 

Tribo (Keïta, 1963, online). 

 

A repressão militar foi reforçada por outra forma de desqualificação igualmente 

destruidora: a desqualificação cultural e histórica da sociedade tamacheque, considerada 

como paradigma do atraso feudal e de relações internas hierarquizadas e sem 
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mobilidade, que deveriam ser imediamente impedidas como parte do projeto de 

modernidade/colonialidade de Modibo Keïta. Pode-se, portanto, perceber a presença de 

um pensamento alicerçado no que Mignolo (2003, p.114-117) definiu como “diferença 

colonial”. Ou seja, percebe-se a construção de classificações epistêmicas que se 

produzem a partir de transformação da diferença cultural (considerada irredutível) em 

valores hierarquizados, integrando uma estratégia de desqualificação e de dominação. 

Estudar a história da música Ichúmars significa então, trabalhar formas de resistência à 

"colonialidade" do poder
61

, no sentido em que "o colonizado vive como um estrangeiro, 

despersonalizado dentro de sua terra" (ANTONACCI, 2011). 

 

Tanakra ou revolta de 1963 e a repressão pós-colonial: horizontes turvos 

 

O projeto pacificador de Modibo, realizado pela força, não foi, contudo, 

vitorioso e o Mali tem conhecido de forma recorrente, a insatisfação tamacheque diante 

do que foi e tem sido para eles uma (re)colonização (BOILEY, 1999, p.348). O Mali 

tem se mostrado incapaz de integrar as sociedades no mesmo espaço territorial por meio 

de ações de desenvolvimento, de segurança social e de reconhecimento cultural e 

político. Mas, se a primeira revolta tamacheque no país foi, sobretudo, muito sofrida 

para a população local, ela deixou marcas profundas e grande ressentimento. Ela foi 

traumática e tem sido constantemente evocada até nossos dias em grande número de 

publicações e discussões nas redes sociais. 

Em termos do relato dos eventos que desencadearam a revolta é importante 

reunir alguns elementos. No contexto de descontentamento e incompreensão geral, na 

região dos Kel Adrar havia ainda esperanças ou desejo de alcançar alguma autonomia 

(BOILLEY, 1999). Houve uma grave questão de rivalidade ligada à sucessão do 

amenokal da família dominante entre Zeyd e Intalla Ag Attager. Zeyd, o filho mais 

velho, teve recusada sua condição de novo chefe por rejeitar a transferência de poder 

aos Sudaneses em benefício de seu irmão mais jovem, favorável à cooperação com as 

autoridades (GIRONS, 2008, p.28). Zeyd, que já havia procurado apoio junto aos 

combatentes da luta de independência da Argélia, ou seja, com a Frente de Liberação 

Nacional da Argélia (para garantir seu domínio sobre suas terras e pastagens), que havia 

instalado uma base militar em Tedeyne, perto de Kidal (BOILLEY, 1999, p.319).  
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Em entrevista a Pierre Boilley (1999, p.321), Ammera Ag Fakri, um dos chefes 

da revolta, depois exilado na França, afirmou que quando da independência ocorreu, os 

malineses já sabiam que eles discordavam. Desta forma, precisariam tentar se organizar 

em algum lugar, e decidiram se instalar na Argélia, próximo à fronteira. As operações 

foram coordenadas por Elladi Ag Alla, Issuf Ag Echer, Sid Alamin Ag Echer e Amegha 

Ag Sharif e, segundo Girons (2008, p.28), eram poucos homens, com as batalhas se 

sucedendo em Timiawin, Tin Zawaten, Tessalit, Boughessa, Tinkas, Taghlit, Tadjnout, 

Abeybara e em Kidal. Boilley explicou que o movimento se iniciou em 14 de maio de 

1963 

com o roubo de equipamentos e de dromedários de Goumiers
62

, Elladi 

ag Alla e Tuteka ag Elladi, terminando em 16 de julho de 1964 com o 

extermínio dos últimos rebeldes no maciço montanhoso de Timetrine. 

Após uma série de combates eram mais escaramuças que fileiras de 

batalhas (BOILLEY, 2011, 152). 

As forças armadas malinesas agiram sobre o conjunto da população: 

massacraram civis, assaltaram acampamentos, violaram mulheres e executaram homens 

sumariamente diante de suas famílias que eram, segundo conta o líder do grupo 

Tinariwenm no documentário Teshumara, les guitarres de la rébelion Touareg,  

obrigadas a aplaudir. A rebelião teve seus líderes mortos, presos ou exilados e a região 

foi declarada zona proibida aos estrangeiros, sendo administrada por militares até 1987. 

E mais, a região perdeu 40% de seus animais (GIRONS, 2008, p.30), dizimados pelo 

exército, que também cortou grande número de árvores. Uma primeira onda de 

migrações pós-colonial fez-se em direção ao norte, sobretudo para Tamarasset, Ghat, 

Ouargla e Ghadaïa e, de lá, para a Líbia. A rebelião foi também isolada em termos de 

ação do conjunto da população Kel Tamacheque, que sofreram, porém, as 

consequências.  
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 Goums ou harkas são os nomes dados aos soldados, mais precisamente a uma polícia recrutada entre a 

população local, pelo exército colonial francês, para assegurar o contrôle, a defesa, a vigia e mesmo a 

repressão. 
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Figura 31. Massacre de animais como forma de repressão pelo exército do Mali. Abraybone 

(Tinariwen) em segundo plano. 

Para o historiador Pierre Boilley, a revolta de 1963-1964 (conhecida como 

revolta de 1963 por ser este o ano da eclosão do conflito, mas cuja vitória do governo de 

Bamako foi publica em 15 de agosto de 1964) matou um grande número de pessoas, 

aniquilou bens e, sobretudo, animais (vitais para a economia local), além de levar ao 

deslocamento forçado grande número de famílias. Este momento foi a gênese da 

errância que levaria ao movimento da techúmara.  

A repressão recaiu sobre o conjunto da sociedade, sobre todos os Kel 

Tamacheque, ainda que tivesse sido uma manifestação promovida apenas pelos Kel 

Adrar. Em 1964, a região do Adrar foi incluída na VI Região do Mali, com Gao como 

capital de região; a subregião, (Cercle) de Kidal, permaneceu sob administração militar, 

e não civil, como no restante do país. Diby Sillas Diarra era o chefe militar, 

administrativo e político (BOILLEY, 1999, p.355). Segundo Robin-Poulton e Youssouf 

(1999, p.14): 

O regime de Modibo Keita torna-se mais e mais despótico; os abusos 

da milícia e das brigadas de vigilância, as dificuldades econômicas 

ligadas à criação do franco malinês e à degradação do clima 

aumentam sua impopularidade.  
 

Esse foi um motor fundamental do movimento que veio à tona nos anos 1980: a 

luta dos Ichúmar como a luta de Kawsan, contém a mesma concepção de honra, 

enfatizou Héléne Claudot-Hawad (1990, p.131). Ou seja, trata-se de movimento que se 

encontra na defesa incondicional da sociedade, possuindo laços íntimos com as lutas 



 

 
87 

ocorridas entre 1916 e 1919, em torno das quais se reuniu grande parte das 

confederações tamacheque lideradas, entre outros, por Kawsan. A produção do grupo 

Tinariwen, intimamente vinculada à história do movimento, termina por ser uma forma 

de crônica, simultaneamente poética, íntima e plena de crítica à passividade diante das 

circunstâncias e à atitude de submissão. Ibrahim Abaraybone, um de seus fundadores, 

diz que “63 se foi, mas vai voltar”, em um verso (que analisarei no capítulo 4).  

Exílio e resistência são traços constantes na experiência da história do século 

XX e XXI, da colonização francesa até nossos dias, ocorrendo após os diversos 

confrontos diretos com o poder colonial e, posteriormente, com o poder pós-colonial.  

No entanto, a grande massa de migrantes se fez em dois importantes momentos 

históricos: 1) após 1899, com a derrota dos Kel Aïr, quando Kawsan foi exilado; 2) o 

exílio Ichúmar depois da repressão de Modibo Keïta, no início dos anos 1960. Dessa 

forma, pode-se dizer que o exílio formou espaços de errância, mas também de 

transformação, busca de novos aliados e reorganização. Assim tem sido geração após 

geração.  

O nacionalismo é, segundo Naffet Keïta (2005, p.121), antagônico à construção 

do Estado, assim: 

(…) mais do que uma crise do Estado no Mali, existe uma crise do 

‘nacionalismo das elites’. Negando o caráter plural nacional por meio 

de variantes do tipo ‘um só povo, uma só nação’, a violência passiva 

na operação pós-colonial malinesa só pode ser percebida como 

dirigida contra aqueles ‘que viviam na margem’ da sociedade e que 

não correspondiam à norma; sobretudo quando os colonizadores 

tinham tentado dissociá-los da pátria atual. Uma prática deste tipo 

apenas agrava a situação. Tais polarizações põem em evidência a 

vitimização da seca, do êxodo e a ‘re-criação’ da identidade de um 

‘novo’ Tamacheque, afirmandoo caráter ‘substancial’ do grupo e 

expressando a recusa à marginalização. 

Os anos duros não terminaram rapidamente, a sedentarização e a administração 

malinesa retomavam intenções francesas antigas, ou seja, de transformar pastores em 

agricultores e de contê-los no interior das fronteiras nacionais, reforçando o controle das 

fronteiras, proibindo as caravanas comerciais de tabaco, cobertores, chá, açúcar feito 

pelos tamacheque (que eram multados e reprimidos) com Tuat, Tamarasset ou Agadez, 

por exemplo, para beneficiar o Estado (BOILLEY, 1999, p.361). Para comercializar 

seus produtos dependiam das sociedades do Estado, únicas autorizadas a comprar 

produtos para exportação, e que dariam em troca os bens necessitados pela população. 

Mas a administração era difícil e pesada e os pastores não compreendiam a nova 
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organização e desenvolveram formas de afastar-se da legalidade econômica imposta e 

percebida como mais uma forma de repressão e de empobrecimento provocado pelo 

governo central.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Zeyd Ad Attahir, chefe da revolta Afaghis 

(1962-1964). Adrar, novembro de 1964. 

 

A situação tamacheque tem sido tratada como uma questão importante, mas 

localizada e circunscrita, como fenômeno a receber uma leitura no interiror das novas 

fronteiras, cuja defesa se tornou quase uma palavra de ordem para os defensores das 

independências. Este obstáculo de ordem histórica e ideológica foi uma dificuldade 

suplementar para aqueles que procurassem tratar a questão a partir da compreensão das 

razões internas da sociedade tamacheque. Esta abordagem foi evitada em nome da 

preservação do Estado-nação, que prefeu sacrificar as dinâmicas sociais à busca do 

controle do destino africano. As novas nações deveriam valorizar o desenvolvimento 

concebido como modernização da economia e das formas políticas idealizadas, de um 

lado, pela Europa ou Estados Unidos da América e, de outro, pela União Soviética ou 

China.  

Notamos que desde o movimento de independência, passando pela revolta de 

1963 e rebeliões subsequentes, os Kel Tamacheque tiveram que se haver com 

dimensões geoestratégicas e econômicas africanas e mundiais com atores e interesses 

múltiplos. Atento à urbanização saariana, Pliez (2003; 2006) forneceu com seu estudo 

sobre Fezzan (Líbia) uma importante chave de leitura para compreender os conflitos 

presentes no maior deserto do mundo. O autor questionou se o Estado da Líbia - 

enriquecido devido ao petróleo – não teria, sobretudo, desejado dar contorno mais 

definido para seu território ao tentar fixar as populações nômades. Ele ressalta que no 

Níger a implantação, desde a década de 1940, de conglomerado francês de empresas de 
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energia nuclear para extração do urânio (AREVA) impôs uma condição de vida terrível 

às populações nômades, penalizando sua ecologia, economia e saúde. O autor insiste 

que a persistência da resistência deriva, principalmente, da pilhagem do território 

tamacheque mesmo após as independências. 

É importante lembrar que as fronteiras fragmentadas do Saara, instituídas pelo 

colonizador europeu e reafirmadas pelas novas autoridades nacionais africanas, haviam 

dificultado as circulações essenciais ao modo de vida de sua população, afirma Olivier 

Pliez (2006, p. 688). A este fato crucial somaram-se as secas que dizimaram suas 

últimas riquezas de uma economia que já havia sido transformada e reduzida a uma 

frágil atividade pastoril em região ecologicamente muito sensível.  

A contínua estratégia de enfraquecer o modo de vida nômade (sem oferecer 

alternativas de desenvolvimento), sua economia, meio ambiente e dinâmica cultural 

terminou por criar uma situação crônica de sofrimento e luta; resistência e colaboração. 

Mas, sobretudo, gerou desordens que engendraram a invenção de outros modos de 

mobilidade, ou seja, um nomadismo de outra natureza, mas inspirado nas suas raízes 

culturais e históricas. Havia a necessidade de uma mobilidade que não fosse restrita ao 

ciclo das estações do ano, nem que necessitasse ser desenvolvida no mesmo espaço 

geográfico da lógica pré-colonial. Isto porque este se transformara, pelas rupturas e 

feridas causadas pelas linhas das fronteiras enrijecidas pela repressão e burocracia de 

Estados que se instituíram contra sua própria população. Inicialmente, essa nova 

mobilidade foi desordenada e desorientada.  

Mas, segundo Claudot-Hawad (1990, p.125),surgiu, pouco a pouco, uma 

estratégia com mobilidade mais ágil e rápida no bojo da nova geografia recortada pela 

administração do governo. Esta, contudo, não permitia o enfrentamento dos desastres 

ambientais, em um espaço em que persistem grandes fragilidades naturais. Não havia, 

nesta nova configuração do espaço, condições para que, em caso de seca, fosse possível 

sair da Azawad para o Aïr, ou do Ahaggar para o Adrar, pois as regiões estavam sob o 

comando de governos diferentes e mesmo concorrentes entre si. Governos que não 

puderam (ou não quiseram) oferecer suporte para a crise climática e ambiental, nem 

para o desastre social que se seguiu. 

Desse modo, com a ausência de políticas de desenvolvimento alternativas, 

responsabilidade dos novos Estados africanos (Mali e Níger, especialmente), muitos 

jovens Kel Tamacheque dirigiram-se para as cidades, sobretudo na Argélia. O exílio 

tornou-se uma exigência para a sobrevivência e, de certa maneira para a continuidade, 
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do sentimento de honra por ter mobilidade e procurar suplantar humilhações. Esta 

alternativa não foi unânime, muitos homens e mulheres consideravam a migração 

igualmente humilhante.  

Às revoltas coloniais em sua resistência endêmica, como vimos, sucederam-se 

desde 1881, outras agressões, como o massacre da coluna de Flatters, que pretendia 

avaliar as possibilidades de traçar uma estrada de ferro religando o Sudão ao Magrebe. 

As rebeliões, após as independências, explodiriam diversas vezes e foram, 

igualmente, reprimidas a cada vez. Elas reapareceram em intervalos curtos após acordos 

de paz não realmente cumpridos, como demonstra Anne Girons (2008) em um dos 

poucos estudos específicos sobre as rebeliões, massacres e exílios Kel Tamacheque, 

publicados. 
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Capítulo 3. Techúmara e a emergência dos 

“embaixadores da cultura” tamacheque como luta 

cultural 

 

A situação de tensão dos Kel Tamacheque encontra eco em diferentes situações 

vividas por sociedades Imazirrem, no norte do continente africano, como é o caso da 

Cabília. A emergência de movimentos de resistência cultural é um elemento comum e 

uma luta atual. Neles, o novo e o antigo conjugam-se para permitir o surgimento de 

linguagens mais próprias às novas gerações e às grandes mudanças da comunicação 

mundial.  

Como veremos, a experiência da migração individual, familiar e coletiva da 

vida urbana, sobretudo em Tamarasset, ou da seca no Mali e Níger, juntamente com o 

sentimento de terem sido abandonados ou discriminados por estes novos Estados diante 

da tragédia ambiental e humanitária, foram cruciais para uma profunda transformação 

social e cultural.   

 

A guitarra e o poeta-cantor 

No movimento intenso de transformaçõeso pelos quais passou e ainda passa a 

sociedade dos Kel Tamacheque, observamos, simultaneamente, o surgimento de novas 

formas de expressão estética, artística e política.  Instrumentos como anzad e tendê, 

apesar de sua raiz profunda na sociedade, parecem não ter sido mais suficientes para 

que os jovens das novas gerações os considerassem como apropriados para a expressão 

de seu tempo histórico e de seus anseios.  

A guitarra transformou-se em um gênero musical com ritmo e escrita musical 

diferenciados, um produto de confluências variadas e experiências de movimentos 

culturais e migratórios. Tornou-se o porta-voz não apenas de uma geração, mas de um 

povo que atravessara, desde décadas, muitas situações de enfrentamento contra a 

colonização e de conflitos no bojo da descolonização; de um povo que convivia, então, 

com a necessidade de compreender e reagir à criação de fronteiras em seu interior e que 

se interrogava sobre o presente de seca, restrição de mobilidade, empobrecimento de 

seus recursos e, também, fragilização de seu modo de vida e economia. 
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A guitarra representou, ainda, um instrumento de mudança na linguagem de 

trocas púbicas entre idades e entre os gêneros para os jovens. Os homens podiam assim, 

aprender e tocar em público sem a necessidade da mediação das mulheres, como nas 

formas expressivas envolvidas no anzad ou tendê, que eram prerrogativas das mulheres. 

Ghamidoune, em diálogo com Anouck Genthon (2012, p.130) explica: 

Eu aprendo l’anzad para transmitir às minhas filhas e para que elas 

possam tocar. Mas não é para tocar em festivais, pois sou um homem 

e eu não posso tocar em público. 

 

Há desafios diferentes neste diálogo entre guitarra e anzad com que a música 

dos ichúmars teve que se confrontar. Para Arudeyni Ismaguil (apud Genthon, 2012, 

p.131) – músico tamacheque do Níger – havia, também, juntamente com a música 

Ichúmar, a emergência de novas formas de interação entre homens e mulheres. Ele 

entende que era preciso construir uma ampla aceitação social da performance dos 

instrumentos e da nova poética cantada, mantendo a inspiração e a referência das formas 

culturais anteriores. 

Vemos no documentário “Teshumara: les guitarres de la rébelion Touareg” 

(Reichenbach, 2006) essa vontade de valorizar a produção poética anterior à techúmara 

quando Mohamed Ag Itlal (apelidado de Japonês) incita o reconhecido poeta Zeid Ag 

Attaher
63

 a declamar um poema que ele considerava antigo, uma poesia que havia feito 

ainda nos anos de 1963. Ag Itlal explicita que esta foi a base da produção da geração da 

techumara: “são estas que queremos e que são aquela que expressam a verdade (tin 

tiidit). É a poesia sobre qual nos apoiamos e sobre a qual outros se apoiarão amanhã” 

(Reichenbach, 2006). Zeid recita um poema de Ala Ag Elbacher (líder da tawsit 

Irayakan), um dos líderes das primeiras revoltas da região de Adrar
64

 contra a 

colonização na década de 1940: 

Esta é uma saudação que envio 

A minhas irmãs Timakalkalen 

Chetghela e de Thérararen
65

  

A quem fizeram crer que 

Não havia mais ninguém por elas. 

Saibam que eu lanço 

o grito das feras de dentes afiados 

que inquieta o inimigo 

                                                 
63

 Não confundir o poeta com Zeyd Ag Attaher, líder da luta de 1963. 
64

 A região hoje tão combativa, cuja capital é Kidal, teve uma atitude esquiva e de não enfrentamento 

aberto contra os franceses até então. 
65

 Timakalkalen, Chetghéla e Thérararen: alusão às mulheres de cada tawsit da federação (ettebel ou 

tewšaten) do Adrar. 
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chegando para socorrer as mulheres. 

Nós estamos prontos  

a morrer sem negociação 

com a cabeça denteada  

de nossos inimigos se fraturará 

E por Daud, isto não será nada. 

Quando sozinho, no por do sol  

virá em socorro delas,  

então o chacal se satisfará  

e dançará de alegria sobre seus cadáveres.  

Saberei, então, que Deus dá a fé  

e Seu Profeta, o perdão. 

E todo o bem do qual vós sereis cobertas 

Não será mais que desordem sobre a duna da cólera. 

 

O poema de Ag Elbacher permite compreender de um lado, um dos princípios 

do código de honra tamacheque centrado no papel do guerreiro e, de outro lado fala da 

dinâmica criativa da poesia no contexto da resistência desde o período colonial. 

Elbacher foi assassinado pelos franceses em 1954 e sua cabeça exposta na vila de 

Boghassa. Sua luta, constante desde 1945, possui uma linha da continuidade com a 

revolta de Fihhoun e de Kawasan. Ela está alinhada, igualmente, com a revolta de 1963-

64, conhecida como Al fellaga.  

O movimento Techúmara rompeu com hierarquias sociais em diferentes 

dimensões da cultura tamacheque, tanto no comportamento social como na dinâmica 

musical. Assim, a guitarra (instrumento e produção poética) tornava-se um instrumento 

acessível a homens e mulheres de diferentes estatutos sociais. 

A poesia cantada – nome atribuído por Nadia Belalimat (2009) ao gênero 

tamacheque atualmente predominante – tornou-se expressão poética e política de jovens 

exilados
66

 do Mali e do Níger, tanto no sul da Argélia como no sul da Líbia a partir dos 

anos 1960. Há nela uma leitura crítica radical da ordem social (BOILLEY, 1999, p. 402-

403). Dois fundadores do grupo Tinariwen, Abaraybone (Ibrahim Ag Alhabib) e 

Intiyeden (Ag Ablal) foram precursores das primeiras experiências e versos compostos 

em Tamarrasset. Abaraybone conta que improvisou sua primeira guitarra a partir de 

uma lata na qual inseriu cabo e cordas (Belalimat, 2003). Nos anos 1980 - eles e outros - 

circulavam entre Sabha, Ubari e Tamarasset. Mas foi no sul da Líbia que um grupo 

(vindo de Kel Adrar) se formou em torno ao aprendizado da guitarra. Eles se 

autodenominavam, segundo Belalimat (2003), Taghreft Tinariwen, a partir de um 

                                                 
66 de diferentes idades, estatuto e gênero. 
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festival em Argel, em 1982. Entretanto, tornaram-se conhecidos pela abreviatura do 

nome do grupo: Tinariwen.   

A música inovadora busca, segundo Abaraybone, respeitar suas raízes poéticas e 

musicais, criando e recriando sobre o que já se conhece. Essa nova música de encontros 

musicais mais intimistas, de convívio e de festas, assume um papel de coesão decisivo. 

Foram frequentemente registradas em fitas cassetes e assim difundiram-se em todo o 

espaço cultural tamacheque. Podemos dizer que nasciam, ao mesmo tempo, a guitarra 

tamacheque, a poesia política pós-colonial e o poeta-cantor Ichúmar.   

 

Oceano sem margens: a emergência da Techúmara como errância 

A techúmara exigiria e produziria, como desejo evidenciar, uma profunda 

renovação da sociedade (AG DOHO, 2010). Os primeiros a se verem afetados pelas 

regras (criadas durante o colonialismo e aperfeiçoadas no período pós-colonial) de 

cerceamento e recorte dos territórios por lógicas estranhas à economia nômade do Saara 

foram os antigos trabalhadores do comércio das caravanas. Sem possibilidade de 

trabalho começaram a se dirigir para o Ahaggar e Ajjer, onde a indústria de extração de 

gás havia criado nova lógica e possibilidades de trabalho
67

, vindos do Aïr, Adrar, 

Azawar e Azawad, buscando outras formas de trabalho nas recém-instaladas 

mineradoras francesas, ou seja, em um mundo de relações do qual desconheciam as 

regras e dinâmicas. Alguns conseguiram trabalho, muitos outros não. Dessa forma, 

nascia um neologismo de chômeur (desempregado) - achamor ou ichúmar (singular e 

plural, respectivamente) -, que iria designar todo o mundo ligado à mobilidade 

tamacheque impedida de continuar sua marcha nas formas até então conhecidas 

(HAWAD, 1996, p.126). O termo adquire uma conotação rica e abrangente, 

transformando-se com o tempo e os novos desafios para aqueles que se tornaram 

“imigrantes” em suas próprias terras, mas que partilhavam o abrigo, o alimento e a 

condição de vida. Ele foi, segundo Hawad (1996, p.126), “domesticado e declinado” 

conforme as regras da língua tamacheque. Nesse contexto, atividades economicamente 

viáveis e alternativas àquelas regidas pelo Estado precisavam ser encontradas. Alguns 

jovens decidiram recuperar fios de ferros e objetos de alumínio, fabricando braseiros 

                                                 
67

 A extração de petróleo e gás natural é a base da economia da Argélia, ocorrendo principalmente no 

Saara. 
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que passaram a vender em diversos mercados. Logo seriam um símbolo Ichúmar, 

adotando-se o hábito de enviá-lo para suas famílias, nos acampamentos e vilas. 

     
Figura 33. Braseiro difundido pelos Ichúmar. 

 

Por volta de 1965 a Argélia nacionalizou as mineradoras e tentou expulsar os 

Kel Tamacheque que não pertenciam à sua área geográfica nacional. Mais uma vez, 

“apenas a marginalidade parecia capaz de proteger os Kel Tamacheque” (HAWAD, 

1996, p.127) dessas formas paradoxais de inclusão dos Estados que, na realidade, 

produziam lógicas de divisão e grande número de excluídos. Mas, a marginalidade 

nessas circunstâncias não poderia ser individual, já que era a sociedade mesma a se 

encontrar em face de um impedimento de mover-se e desenvolver-se. Emeslag Ag 

Elaglag é contundente quando comenta que era imperativo continuar o caminhar: 

Agora, mortos ou vivos, não temos nada além do caminhar, pois já 

estamos no caminho. A nós resta somente nadar no oceano de nosso 

mal (ELAGLAG, 1996, p.157). 

O exílio segue na linha de continuidade de uma marginalização interna, de uma 

situação caracterizada por insílio, isto é, situação de agonia interior de se ver estrangeiro 

em seu prórpio território, sendo levado à passividade e à acomodação como 

consequência da opressão.  
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Em 1967, novos aumentos de impostos vieram e o controle do Estado, sobre os 

espaços de pastoreio tornou-se mais forte e direto. Isto, somado à seca, provocou um 

desastre econômico, social e moral.  

O ano de 1973 foi marcado pelo terror de uma seca intensa, que criou novos 

fluxos, sobretudo, de homens jovens. As mulheres permaneciam críticas a esta errância 

e foram adquirindo conhecimentos para se adaptar aos espaços fixados pelos Estados. 

Este foi o contexto no qual surgiu um segundo momento de migração de jovens que, 

diante de horizontes enrijecidos, desenharam uma verdadeira diáspora tamacheque que 

perdura até hoje. Em meados da década de 1970 houve um longo período de seca (1973-

1974) quando milhares de pessoas do norte do Mali partiram – para o sul da Argélia 

(Tamarasset), mas também, para o Níger e a Líbia –, buscando refúgio e formas de 

sobrevivência.  

A pastorícia nômade desenvolveu estratégias muito precisas de mobilidade no 

deserto, necessárias frente a uma situação de escassez de água e pastagem, com 

conhecimento aprofundado sobre o meio ambiente em grandes distâncias e espaços 

geográficos. Contudo, este sistema tornara-se impraticável devido às novas fronteiras e 

formas de controle dos Estados sobre a mobilidade de pessoas e animais (GENTHON, 

2012, p. 36). Nos anos 1973 e 1974 não foi possível gerir a crise ecológica devido aos 

fatores político-administrativos. Centenas de pessoas morreram, outras milhares 

perderam tudo e foram obrigadas a procurar os campos de refugiados (BOILLEY, 1999, 

p.9). Este autor entende que o Mali utilizou a seca como forma planificada de 

“eliminação rápida de uma população mal aceita em seu próprio país” (BOILLEY, 

1999, p.11). Bellil e Dida (1995, p.98) possuem compreensão semelhante. Para eles, a 

limitação das trocas pelo comércio das caravanas seria medida suplementar para asfixiar 

a economia tamacheque. 

Ag Doho, em “Touareg 1973-1997: 25 ans d’errance et de déchirement”, narrou 

em um relato autobiográfico, a longa marcha dos nômades tamacheques empobrecidos 

pela opressão ao seu modo de vida e profundamente penalizados pelas secas sucessivas 

sem ação de suporte do governo do Mali. Ao chegarem a Gao, buscam em vão 

conseguir algum cereal e se dirigem a Bourem, no armazém da institução do Estado que 

recebera doação internacional para Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM), 

tentar obter um pouco do sorgo vendido a preço de ouro. Diz Ag Doho (2010, p.37) que, 

estampado nos sacos se via: “Don du peuple américain, pas à ventre, ni à échanger” 

(Doação do povo americano, venda proibida, troca proibida).  
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A catástrofe de 1973 foi um choque violento e mais cruel para os Kel 

Tamacheque do que o drama vivido em 1916, “quando Fihroun foi vencido pelos 

franceses” (AG DOHO, 2010, p.63). Abandonados, erravam durante meses, morrendo 

às centenas. Em Gao, um matadouro foi transformado em sede de recolhimento dos 

tamacheques que conseguiam chegar à cidade. Ali, a desassistência aliada à falta de 

água tratada, a diarréia e o sarampo propagavam-se. Para eles, “a administração havia 

envenenado os alimentos doados” (AG DOHO, 2010, p.75). Mais do que nunca, o exílio 

assumia proporções gigantescas de errância e desolação. Raffray (2013, p.45) afirma 

que cerca de 90% dos habitantes deixaram seu território naquela ocasião. 

Nesse contexto, a Techúmara reafirmava sua forma de mobilidade flexível, 

abrindo constantemente horizontes novos ao mesmo tempo em que a sociedade perdia 

cada vez mais sua autonomia (HAWAD, 1990, p.129). 

A mobilidade Ichúmar era, até meados da década de 1970, um evento de difícil 

compreensão para a sua própria sociedade. Porém, com o acúmulo dos eventos, 

dificuldades e dos fluxos migratórios, uma nova fase surgiu, alimentada por uma 

vontade de resistência moderna e marginal. Os jovens se moviam, nos primeiros anos, 

sem aviso, sem definição de estações, tinham o poder da ubiquidade, dizem que ficavam 

três dias com seus parentes para desaparecerem novamente sem que ninguém soubesse 

seu destino.  

Mas, paulatinamente, os jovens voltam a se interessar pelas marcas de 

identidade, pelo modo de vida antigo e pela história de seus antepassados e ancestrais. 

Buscam referências e símbolos. Assim, nasceu um tipo diferente de consciência de luta, 

ao mesmo tempo em que percebem o perigo de sua deriva, buscando conhecer e 

registrar, nos novos aparelhos magnéticos, fitas com contos, histórias, provérbios, 

poesias de seus familiares e linhagens. Iniciou-se, assim, a segunda fase da Techúmara: 

a da aprendizagem da história e de suas narrativas e memória. Em 1980, Kadafi atraiu 

grande número de pessoas para a Líbia e a Techúmara entrou em um período 

denominado por Hawad, de “kalachinikov”. Segundo Hawad (1990, p.132), as poetisas 

que seguiam compondo e declamando suas críticas em seus versos difundiram em 1989, 

em seu poema: 

Hei ! Kadhafi o árabe da Líbia 

Que mata os ichúmars 

Pelo celibato [privação] das kalacha 

Oh ! que pegues um velho ônibus 
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entre Sabha e Tripoli 

que ele tome e que teus ossos se misturem ao chassis 

E que teu cérebro se confunda com o óleo 

Ah, Árabe, dê-nos o fogo 

Nós te tatuaremos a aurora. 

Vemos a crítica forte da percepção feminina, com relação ao uso dos tamacheques por 

Kadafi e a associação de que seu chamado era também um chamado de morte, morte 

que é também um desejo da poetiza em relação ao então líder líbio. 

 

Exílio e renovação: redes de relações e laços recriados 

Em 1974, Elladi Ag Alla, um dos líderes presos em 1964, juntamente com 

Zeyd Ag Attaher, do Adrar, e Mohamed Ali Ag Attaher Al-Ansari, de Gundam, 

escapou da prisão de Bamako e dirigiu-se a Uargla, onde estavam os ativistas Issuf Ag 

Echer e Amegha Ag Sharif (entre os pioneiros do movimento tanakra de 1963), 

fundando um novo movimento de resistência que se pretendeu revolucionário e 

independentista (GIRONS, 2008, p.34). Uma cotização passou a ser recolhida no final 

do mesmo ano e registrou-se, a partir de então, uma cronologia de acontecimentos, no 

Mali e Níger, sob responsabilidade de Cheikh Ag Baye, reproduzidos por Anne Girons 

(2008, anexo II e II).  

Desde 1975 uma rede política de conscientização iniciada em Kel Adrar foi 

pouco a pouco se transformando em um movimento de renovação espalhado entre os 

Kel Tamacheque da Argélia, Níger, Líbia, etc. Inicialmente realizada sob um rigoroso 

controle, foi se abrindo e grande número de jovens aderiu. AKLI (1996, p. 112) declara 

que: 

Para mim era norma, era de algum modo uma continuidade do que 

havia sempre esperado, uma concretização de algo que estava em 

mim. Isto deu uma nova direção à minha vida, pois eu era estudante e 

decidi ir à Líbia, sempre por meio da rede, já que nos disseram que 

haviam aberto campos de treinamento para poder assumir a mensagem 

de nosso povo que sofria as consequências da derrota de 1963. (…) 

minha mãe sempre nos apresentou o exército malinês como invasores 

que chegaram humilhando as pessoas, assassinadas em seu próprio 

país, portanto, eu parti para expulsar, para liberar nosso país, foi 

assim. 

Intayeden e Abraybone – músicos do futuro grupo Tinariwen – realizaram 

apresentações na Líbia, desde 1978. Desse período, é a canção “O deserto, eu não o 



 

 
99 

vendo” (tenere wer tat zinchegh), de Intayeden Ag Ablil (gravada em 2007 por 

Tinariwen e por Terakaft, no álbum de 2008, e em uma coletânea chamada Ishumar, 

musique touareg de résistence em que anuncia o tipo de sentimento que começava a 

animar as noites de exílio de jovens vindos de diferentes localidades do mundo 

tamacheque: 

O deserto 

Eu não o vendo 

Eu o amo 

Eu não renuncio ao seu suor 

Eu não me sento em reuniões 

que falam de partida. 

Assim será até que meus ossos 

Se misturem com suas pedras. 

Companheiros, ajudem-me 

Nós iremos reunir suas rochas 

Para construir um jardim 

Onde faremos a sesta 

Sob sua sombra 

O deserto 

Eu não o vendo 

Eu o amo. 

Je ne renonce pas à sa sueur. 

No texto da canção observamos o tipo de apelo que anima a elaboração contemporânea 

da tumast (nação), no qual o deserto é um ponto de referência organizador do 

pertencimento (tamurt). 

A condição imigrante é parte de elaboração coletiva da canção “Estar no 

estrangeiro” (al ghurba), mas que precisa ser trabalhada por cada jovem Ichumar 

(homem) outachamurt (mulher),  

Amigos, os do meu país, estou no exterior,  

Estou em conflito com os meus pensamentos, 

O mundo (a vida) está confuso para mim. 

Amigos, os do meu país, estou no exterior,  

Estou nos países onde minha mãe não existe  

que queima minha alma e me impede de estar bem. 

Amigos, os do meu país, estou no exterior,  

Eu vivo longe daqueles que me amam, 
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longe de minha terra de onde guardo muitas lembranças  

Amigos, os do meu país, estou no exterior,  

Eis a doença que me impede de rir.  

 

[Imidiwen win Akalin nak izzaghagh alghourba,  

Animangagh id nizdamin tamitalahi addunya tamiltallahi addunya 

Imidiwen win Akalin nak izzaghagh alghourba,  

Ahegh ikallen han marhanin dagh kittogh issikta dagh kittogh issikta 

Imidiwen win Akalin nak izzaghagh alghourba,  

Enta dendagh torhannanin hi tigdalet tadazza 

Ades ninhay arhan manin har has nimmegh hid tiba] 

 

Como no verso de Amawal (Isssikita, online), a esperança do retorno era 

frequentemente evocada nas poesias cantadas: 

Paciência, minha querida 

Virá o tempo para o nosso retorno 

O mesmo motivo que nos fez partir 

nos exilando entre os países 

se apagará com nosso renascimento 

Vão se abrir as saídas 

Nos tornaremos ricos, 

Liberados e sem constrangimentos 

Eis a nossa esperança 

Que merece seu engajamento. 

Em 1979, Limam Chafy fez contato com Kadafi, que faria um discurso em 16 de 

outubro de 1980 em Ubari (Kel Ajjer), na Líbia, ocasião em que fez um apelo ao Mali e 

ao Níger a favor dos Kel Tamacheque (BOILLEY, 1999, p.420). Segundo Bourgeot 

(2000, p.21) Kadafi fez um apelo à criação dos “Estados Unidos Saarianos” e, em 1982, 

as relações entre a Líbia e o Níger entraram em crise aberta. Em Arlit, qunado cerca de 

10 jovens são presos sob a alegação de espionagem para Kadafi e são enviados para 

trabalhos forçados. Um ano antes, em 1981, na Líbia, o cantor-poeta de Tinariwen, 

Aswelem Ag Ekawel, já escrevia:  

Eu, eu habito as solidões 

onde não há árvores ou sombra. 

Bruscamente, o mundo se agitou 
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mas não encontra o que ele procura. 

Eu, eu sigo caminhos 

Estou a me perder  

Eu os sigo até me perder 

Três anos e um mês que estou ex-cólera, 

que estou submetido à impaciência 

em meu coração e minha alma até a exaustão 

Kel Tamasheq, como vocês estão? 

Onde quer que esteja, eu penso em vocês 

Este ano, nós nos uniremos 

Sem aversão entre vocês e nós 

Meus amigos, os que têm idade para portar o véu 

Deixem o índigo e o imawalen
68

 

Lá, o ténéré os espera, 

onde derramaram o sangue de vossos parentes 

Marchemos de pés nus, parem de errar de um país a outro 

A inquietação pousa entre vossas sombrancelhas. 

Nós viemos viver sob as sombras. 

Nós esquecemos nosso país. 

Um clima de perseguições se instala no Níger dentro de um ambiente anti-

Kadafi. Em Menaka, militares malineses violaram mulheres que se encontravam 

sozinhas em seus acampamentos. Mas, ao retornarem, os homens decidem vingar a 

ação, e atacam e matam os militares no posto de fronteira (GIRONS, 2008, p.36). 

Assim, uma revolta explode em 1985 e um posto administrativo da localidade Tin 

Tabaraden foi atacado (GIRONS, 2008, p.143). Estabeleceu-se um clima de represálias 

e prisões durante os anos que se seguiram. Nesse contexto, o general Ali Seydou, então 

presidente do país, viajou à Líbia a fim de negociar a volta dos Ichúmar ao país, 

garantindo-lhes liberdade de movimento. Muitos voltaram, mas destes, mais de 40 

pessoas foram presas (BOURGEOT, 1995, p.143).  

Desde 1982 a juventude se questionava sobre a estratégia a adotar, se deveriam 

lutar ao mesmo tempo no Mali e no Níger e sobre como se preparar econômica, física e 

psicologicamente. Iniciou-se uma cotização e elaboraram-se formas de aquisição de 

                                                 
68

 O poeta propõe aqui que é preciso deixar as roupas bonitas (o índigo) e os valores da educação 

simbolizada pelo imawalen, a parte inferior que cobre a boca com o véu dos homens tagelmust. 
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armas e carros para uso futuro. Preocupavam-se com a necessidade de estudos, era 

preciso ter quadros preparados (AKLI, 1996). 

No final da década de 1980, Abaraybone e Intiyeden foram para os campos de 

treinamento militar de Muammar al-Kadafi, na Líbia. Lá, encontraram Kedhou Ag 

Ossad, Mohamed Ag Itlal (o Japonês) e Alhassan Ag Touhami ou Abenneban 

(posteriormente, Abdallah Alhousseini Ag Abdoulahi, seria integrado ao grupo). Eles 

dizem, no documentário Teshumara, que decidiram dedicar-se à música unicamente 

quando compreenderam, em 1981, que Kadafi pretendia utilizar os Tamacheque para 

combater contra a Palestina ou Líbano, e não apoiar a causa tamacheque como 

prometido (BOILLEY, 1999, p.427-428). 

Em Trípoli foi fundado o Movimento Popular de Liberação da Azawad, em 

1987. O poeta Mahmoudan Hawad (2010, online) sintetizou a reflexão, quando disse: 

E preciso tecer uma nova trama a partir de nossas próprias fibras, das 

velhas fibras usadas da trama tuaregue. É preciso tecer, é preciso 

seguir em frente. Desde o momento em que nos rebelemos e nos 

coloquemos em ação, a trama estará já tecida. É isto que nos interessa 

e que exige hoje o povo tuaregue. 

Nesse clima, seriam rearticuladas as estratégias políticas e de ação que 

marcaram a história contemporânea do Mali, do Níger e dos países do Saara central e 

África do Oeste. As canções que circulam, intensamente, entre os anos de 1987 e 1990, 

chamando à luta como na canção que se segue, composta na Líbia em 1986 

(BELALIMAT, 2003):  

O canto das feras que avançam 

Preserva a solidão e encoraja 

Isto é um alerta 

Ao Mali e ao Niger 

E aqueles que habitam o ténéré 

Ignorantes, aquecendo-se à sombra 

Eles correm um risco. Que eles saibam 

Desde que nasceram, vocês estão entravados! 

Paralisados como manteiga 

Domindo como coalhada 

Ténéré, aqui está nossa mensagem. 

Nós viremos para lhe cobrir com sombra 

Eu lhe protegerei com o meu sangue 

que não pode ser vendido nem comprado 
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A poeisa Ichúmar, segundo Balalimat, não retira seu interesse de qualidades estéticas 

dentro de critérios de composição da língua tamacheque e da oralidade poética clássica 

(BELALIMAT, 2003), ela exige ser lida no contexto mesmo da tanakra, ou seja, como 

produção estética da fase da revolta iniciada em 1963.  

 

A techúmara na luta armada no Níger e no Mali 

Até os anos 1990 o grupo Tinariwen não havia se organizado em associação 

profissional nem comercializado suas músicas, mas considerava-se a serviço da luta 

tamacheque. Nesse período, as fitas e a produção musical foram criadas para serem 

ouvidas pelos próprios tamacheques. A música Ichúmar conheceu, assim, uma forma de 

transmissão marcada pela oralidade, transmitida a distância graças aos toca-fitas e festas 

(durante todo o período entre os anos 1980 e os anos 1990) e em festivais do deserto (a 

partir de 2000). Sua imagem é um verdadeiro clichê do músico-soldado: a de rebeldes 

tuaregues empunhando uma metralhadora numa mão e uma guitarra na outra.  

Tinariwen fez gravações em estúdio nos anos 1990: a primeira deles em Abidjan 

(1992) e a segunda em Bamako (1993). No entanto, muitos consideram “Tisdas” como 

sendo seu primeiro álbum. O disco possui dez canções e foi gravado em 2000, na rádio 

comunitária criada em 1993 em Kidal, ambos (rádio e álbum) chamados Tisdas 

“ⵔⵘⵓⵜⵙⴷⵙ”. A mixagem foi realizada na Inglaterra com apoio do guitarrista Justin 

Adams. Os numerosos grupos atualmente existentes, como Tartit (criado em 1992), 

Terakaft (criado em 1993), entre outros, surgiram posteriormente. No contexto da 

música Ichúmar, o tifinar ganhou destaque gradativamente na produção visual dos 

álbuns que passaram a oferecer, por vezes, as letras das canções em tamacheque e em 

caracteres tifinar.  

Entre os Kel Tamacheque, como entre o movimento Amazir, observamos a 

escrita ser trabalhada como estratégia estética e política de um projeto que, mais do que 

a própria resistência cultural, objetiva a construção de um espaço contemporâneo para 

essa antiga sociedade do Saara. O artista Abdallah Ag Oumbadougou ressalta a 

centralidade simbólica e intelectual do tifinar em “Ghay, imidraye Imajaghen
69

” (Ai, 

pobre Kel Tamacheque!): 
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Forma de apelação frequente do Kel Tamacheque no Níger. 
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Ai, pobres Imajaghen que não conseguem mais pronunciar a palavra 

de seu próprio tempo
70

  

Revoltem-se (tanakra) contra esses imajaghen que não sabem a 

palavra do seu tempo. 

Ai! pobre Imajahen Kel Tamacheque. 

Não esqueçam sua honra, não abandonem sua mãe. 

Foi uma mulher tamacheque que gerou todos vocês! 

Ai! pobre Imajaghen Kel Tamacheque 

Ela deixou a vocês a língua tamacheque  

que todos devem falar. 

 

Ela deixou a vocês histórias escritas em tifinar  

que vocês devem aprender e escrever!   

Ai! pobre Kel Tamacheque 

Não deixem seus filhos partir, ensinem a eles a se rebelar. 

Ai! pobre Kel Tamacheque. 

 

[Khay imadray imajaghan waren-assen magrad dagh azzaman 

tanakra fallawan imajaghan waren-assen magrad dagh azzaman 

Khay imadray imajaghan waren-assen magrad dagh azaman 

warhin toyem sarho nawan  war toyem annanawan 

tamajaght kawan terawat iket nawan 

Khay imadray imajaghan waren-assen magrad dagh azaman 

toyawanad tilast nawan tamashak tatssiwalam iktnawan 

toyawanad issiwilan tifinagh tat-t-aktabam taghram tanat 

Khay imadray imajaghan waran-assen imgaran dagh azaman 

shaghat nawan warza tagal widan tallam saghratan ad ankaran 

(…) 

Khay imadray imajaghan waran-assen imgaran dagh azaman]
71 

Apresentar e discutir a história e suas raízes nessa luta, tanto coloniais como 

ligadas à descolonização, por meio das letras das canções do movimento Ichúmar é um 
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 Que desconhecem os discursos e as formas dos discursos contemporâneos. 
71

 AG OUMBADOUGOU, Abdallah “Ghay Imidraye Imajaghene”. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=OS24szGBJAM&feature=youtu.be  
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dos objetivos centrais deste estudo. Como trabalhar a memória e a recomposição de 

situações e eventos evocados e elaborados na poética das canções da produção cultural 

da juventude tamacheque? Cada canção é tomada como testemunho, como uma chave 

para compreender as mudanças e os debates fundamentais, sendo igualmente uma 

maneira de buscar a superação do silenciamento, fundamental para superar memórias 

traumáticas e lembranças dolorosas conforme Alistair Thomson (1997, p. 57-58).  

A canção atual parece assumir o lugar do testemunho oral (no texto) como forma 

de criar significados partilhados, gerando seus próprios espaços de expressão pública, 

inscrevendo pela arte e pela escrita musical, a memória e a identidade coletivas. As 

canções são expressão de uma produção oral que se transmite oralmente e pelo registro 

sonoro, mas que ganha complexidade ao longo do tempo, na medida em que a arte 

visual dos álbuns transforma-se e incorpora a escrita, seja para a comunicação com 

públicos de diferentes origens e países, seja para reafirmar o tifinar como um signo da 

identidade profunda tamacheque, que se incorpora ao evento musical. 

 

Figuras 34. Capa do álbum Imidiwan. 

Fonte: Site Tinariwen. 

O chamado para o valor da língua parece exercer um efeito de resistência para 

que se possa romper suas experiências silenciadas e reconciliar com a autoimagem de 

derrota e humilhação permanentes. Acredito que a expressão pública dessa dor favorece 

o trabalho coletivo de elaboração. O esforço de homens e mulheres do movimento 

Ichúmar pode ser compreendido, também, como capaz de criar uma abertura no campo 

da luta política e, sobretudo, do conflito de interpretações da histórica dos Kel 

Tamacheque durante os séculos XIX e XX. 
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A música dos Ichúmar, segundo Issa Dicko (VALENTINO, online) 

transformou-se em elemento essencial para a promoção da imagem dos Kel 

Tamacheque, dotando-a de voz para além das suas fronteiras. Como movimento, faz 

circular a poética e a reflexão sobre as questões problema desse povo minoritário, ainda 

desconhecido fora do território saariano e que tem recebido interpretações exógenas e 

desqualificadoras por parte de intelectuais e historiadores que escreveram muitas vezes 

sem basear-se em pesquisas consistentes. 

 

Música e kalachnikov: lutas contra a marginalização no Estado-Nação 

Que ce soit dans les camps de réfugiés, à 

l'intérieur du pays, dans ses vallées ou dans le 

maquis, le peuple crie à la trahison, au 

détournement de ce qui fait sens pour lui, c'est-

à-dire la liberté d'exister et de se gérer sur son 

territoire. 

 

    Mahmoudan Hawad 

(Inventer nous-mêmes notre futur) 

 

O gênero musical que havia surgido com Ibrahim Ag Alhabib e Intiyeden Ag 

Ablal, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 é, igualmente, expressão 

intensamente inscrita no presente e na mobilidade contemporânea. Ela fez da guitarra a 

passarela, o instrumento fundamental dos roqueiros do tenere (deserto em sua língua) 

para uma comunicação ao mesmo tempo enraizada e interna (para os jovens tomarem 

consciência e aderirem à luta) e igualmente inovadora e externa, a fim de sensibilizar e 

tornar conhecida sua causa para além das fronteiras desta antiga sociedade do Saara. 

A formação da música Ichúmar é, portanto, fruto do encontro entre  literatura 

oral e  poética tamacheque (MOUSSA e CASAJUS, 1992), a migração e a luta política. 

Ela constitui uma expressão musical tamacheque nascida na experiência do exílio e da 

marginalização interna que revela uma capacidade esperançosa e criativa. Forma-se no 

encontro das expressões musicais tamacheque com a música da África do Norte 

(exemplo de Rabah Driassa, da Argélia, segundo Ibrahim Ag Alhabib e, de Nass El 

Ghiwane, do Marrocos) e do Ocidente (Bob Marley, John Lenon, James Brown, Elvis 

Presley), conforme enfatiza Susan Rasmussen (2006, p.640), entre outros autores. A 
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produção dos Ichúmar criou um conjunto de textos literários de grande valor histórico, 

cultural e artístico.   

Os laços entre as gerações fazem um fio de continuidade entre a luta de 1963, a 

experiência na Líbia nos anos 1980 e as lutas de 1990 no Níger e no Mali até nossos 

dias. Akli, do Adrar (atual Mali), contava que 

(…) minha mãe, assim como todas as mulheres, dizia: "teu pai viajou, 

ele vai voltar". Um dia, eu descobri que ele tinha morrido, eu me 

lembro de quando a caravana de Touat chegou e meus camaradas 

tinham recebido presentes. Eu, eu não tinha recebido nada e me 

disseram: "é normal, pois teu pai está morto". Eu respondi: "Não, meu 

pai vai voltar, serei como vocês, ganharei presentes", então, eu insisti 

com minha mãe: "Onde está ele? É verdade que ele morreu?" Ela me 

disse que sim e contou a história: "Foi o Mali que o matou". Então, a 

primeira coisa que eu me lembro de pensar foi que eu desejei vingar 

meu pai, pois me ressentia de não ter um pai como os outros meninos. 

Ficou gravado em minha cabeça. Depois, fui para a escola, estudava, 

mas com esperança de um dia poder fazer algo para me vingar. Em 

1981, quando pude, parti com os outros, pois já estava maior e 

aceitaram me encaminhar para a Líbia, para o treinamento (AKLI, 

1996, 112). 

 

Em 1990, um massacre de Kel Tamacheque foi organizado pelas forças armadas 

do Níger, que segundo a Anistia Internacional resultou em pelo menos 600 mortos, 

entre homens, mulheres e crianças (GIRONS, 2008, p.38), em meio à ação de grande 

violência. Como Akli, referido anteriormente, os jovens Ichúmar decidiram que era 

tempo de enfrentar os Estados que ocuparam seu território sem conduzir processos e 

investimentos para permitir seu desenvolvimento. Em maio de 1990 iniciaram um 

confronto armado contra o exército do Mali (HAWAD, 1996a). Os eventos ocorridos no 

Níger, em Tin Tabaraden, em 1985, tiveram como desdobramento uma série de 

conflitos armados na década de 1990 no Níger e, depois, no Mali. Neste contexto se 

inscreveram igualmente os músicos-combatentes do movimento Ichúmar. O 

percursionista Aghaly Ag Mohamadine declarou em uma entrevista a Nicolas Roux que 

a guitarra tem um poder maior para que se escute a mensagem que os tamacheques 

querem também passar para além de seu território: 

Nosso combate é a guitarra (…). Se eu parar na rua e falar de nossa 

situação, ninguém me escuta, mas, se eu toco a guitarra, então as 

pessoas me escutam (MOHAMADINE, apud ROUX, 2010, online)  

Uma frase é repetida frequentemente entre os jovens da diáspora tamacheque, da 

qual eu mesmo sou parte: “enquanto existir a guitarra Tinariwen, nós continuaremos a 
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lutar”
72

. Essa expressão, que tanto ouvi e repeti, encontrei em um artigo de Marta 

Amico (2010, online). A mobilidade, assim como a produção de canções e sua 

reprodução em fitas cassetes, multiplicaram-se nos anos das grandes revoltas de 1990. 

Intagrist El Ansari conclui que a criação poética de Tinariwen e de outros grupos da 

Techúmara se transformaria na voz da mensagem política e poética dos movimentos 

armados: 

O movimento "Techúmara" havia então encontrado nesta revolta o 

sentido de um engajamento que inspirava seu repertório que já se 

encontrava, no início dos anos oitenta, em uma floração fecunda (EL 

ANSARI, 2011, online).  

 

 

Figura 35. A guitarra como arma
73

. 

Dois documentários sobre a Techúmara constituem referências audiovisuais 

fundamentais. O primeiro é “Desert Rebel”, de François Bergeron (2006), que faz parte 

de uma coleção sobre culturas de resistência no mundo. Seu fio condutor consiste nas 

entrevistas de Abdallah Oumbadougou e de Takrist Nakal, Amazigh Kateb e Daniel 

Janet, as quais permitem compreender a importância da circulação das fitas na 

contestação social levada pelos músicos da resistência. Ser pego em posse de uma fita 
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“Tant qu'il y aura la guitare des Tinariwen, nous continuerons à lutter”. 
73

  Disponível em http://www.facebook.com/agaliy.agabzou?fref=photo. 
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com as músicas proibidas era passível de prisão e até de morte. Algumas músicas 

ecoavam a rebelião e a resistência tamacheque, em mais uma de suas faces.  

Abdallah Oumbadougou, como outros líderes, trocaram as armas, depois dos 

acordos de paz em 1995, no Níger, pela luta a favor do desenvolvimento das condições 

de vida nômade e da preservação de seu patrimônio cultural. Criou a Associação Takrist 

n'Tada, que abriu escolas em Arlit e em Agadez, no Níger, além de promover a prática 

do instrumento ancestral anzad. 

 Figura 36. Capa Desert Rebel
74

.  

O segundo documentário é o de Jérémie Reichenbach (2009). Ele retraça a 

história recente da região de Kidal, entrelaçada com aquela de Tinariwen e de seu líder, 

Ibrahim Ag Alhabib, e as músicas mais significativas da Techúmara. História de vida e 

memória, arte e política são as dimensões presentes nesta obra de 2009. Seu 

engajamento social é permanente. Ele conduz a Associação Taghreft Tinariwen, que 

trabalha pelo desenvolvimento da sua região natal, o Adrar, próxima de Kidal, e foi o 

organizador do festival "Les Nuits Sahariennes”, em Essouk (ex-Tadammakat). 

 Figura 37. Capa do DVD Teshumara, documentário
75

. 
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 Disponível em www.qobuz.com/album/desert-rebel-vol-2-abdallah-oumbadougou/3521383409053. 
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 Disponível em http://toukimontreal.com/actualites/wp-content/uploads/2010/02/teshumara.jpg. 
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O trânsito entre diversas linguagens de resistência tem constituído parte do 

esforço e da dinâmica social da cultura de resistência. Kedou Ag Ossad, músico-

combatente da Techúmara foi, muitas vezes, ferido e mesmo considerado morto. Com 

sua guitarra participou do grupo Tinariwen e, posteriormente, fundadou de Terakaft. 

 

Figura 38. Kedou Ag Ossad, guitarrista e criador de Terakaft. 

Em 1992 o retorno da paz no Mali se deu pela assinatura de um Pacto Nacional 

entre o governo do Mali e líderes da luta tamacheque. Contudo, o regresso dos 

refugiados que haviam se instalado nos países vizinhos ao Mali começou apenas em 

1995. As lutas dos anos 1990 tiveram duas fases distintas, assegura Akri: 

Existem duas etapas dentro do combate: o armado, conduzido pelos 

combatentes com suas cabeças militares, que possuíam a iniciativa do 

campo de ação; e outra etapa, a partir do momento em que desejou-se 

negociar (AKRI, 1996, p. 117).  

 

A fase de negociações com o poder central foi distinta em Bamako e em 

Niamey, assim como os desdobramentos futuros, tanto do processo de paz, como das 

novas lutas, que voltariam em 2007, no Níger, e no Mali. Em 2000 (em que ocorreram 

alguns ataques esparsos apenas), entre 2006-2010 e a partir de 2012 até o presente. As 

dinâmicas e estratégias de negociações criaram grande tensão e dividiram as opiniões e 

as posições das lideranças, combatentes e população tamacheque. 

 

A musicalidade rompendo fronteiras internas e externas 

O primeiro grupo foi Tinariwen, criado por jovens da região de Kidal (Mali), em 

1979. Ele possui trajetória exemplar, tendo se tornado renomado internacionalmente. 
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Sua imagem tornou-seemblemática e ligada à do músico-soldado nos anos 1980 e 1990. 

Ele é o grupo musical mais conhecido do movimento Ichúmar e ganhador do prêmio 

Grammy de melhor álbum de World Music, em 2012. Seus membros eram originários 

do Kel Adrar, mais precisamente de Tessalit, um oásis no deserto do Saara na região de 

Kidal (norte do Mali).  

Seus fundadores – Intiyaden Ag Ablil, Ibrahim Abraybone e Alhassan Ag 

Touhami – compartilhavam um mesmo violão acústico até que o grupo "Les voix du 

hoggar" lhes oferecesse a sua primeira guitarra elétrica. Depois do exílio na Argélia, 

Ibrahim, Intayeden e Alhassan encontram Alhousseini Ag Abdoulahi, Kedhou ag 

Ossad, Mohammed nos campos de treinamento na Líbia e, assim, o grupo ganhava 

novos membros. Todos voltaram ao Mali no momento da rebelião de 1990 e integraram 

o Movimento Popular da Azawad.  

Após a assinatura do Pacto Nacional, em 1992, em Tamanrasset, e o retorno da 

paz, o grupo passou a se dedicar à divulgação da cultura tamacheque por meio de sua 

música, seu ritmo e letras. Assim, os membros do grupo que participaram da rebelião 

foram trocando as armas por instrumentos musicais, a luta armada pela luta cultural. 

Numerosos são os grupos e músicos que seguiriam o renomado grupo Tinariwen. No 

Mali foram, entre outros: Terakaft; Tartit; Tamikrest; Toumast. No Níger ficaram 

renomados: Abdallah Ag Oumbadougou, do pioneiro Desert Rebell, além de Koudede; 

Hasso Akotey; Hamid Ekawel e Etran Finatawa Omar Moctar (Bambino). Eles 

pertencem à geração de crianças que sobreviveram à repressão de Modibo Keïta. 

Ibrahim Ag Alhabib, por exemplo, testemunhou, aos quatro anos de idade, a execução 

de seu pai, após a insurreição de 1963 em Kidal, no Mali, conforme relata em 

Teshumara (REICHENBACH, 2009). 
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Figura 39. Foto Ibrahim Ag Alhabib- Abraybobe do grupo Tinariwen
76

. 

 

Tinariwen povoa o imaginário coletivo como rebeldes tamacheques 

empunhando uma metralhadora numa mão e uma guitarra na outra. Eles criaram, 

também, espaços de formação, e numerosos grupos e músicos do rock Ichúmar saariano 

(ou blues tamacheque), que seguiram seu caminho, como Terakaft e Tartit e, 

posteriormente, Tamikrest.  
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www.facebook.com/photo.php?fbid=107824479428354&set=a.107824469428355.1073741824.100006024070617

&type=1&theater:// 
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Figura 40. Foto Abraybobe, a guitarra do deserto. 

Terakaft (caravana na língua tamacheque) foi formado em 2001 e mantém laços 

estreitos com Tinariwen. Liya Ag Abili, líder fundador do Terakft, foi guitarrista do 

grupo Tinariwen, conhecido como Diarra, e tio de Sanou e Abdallah Ag Ahmed, além 

de Kedou Ag Ossad. 

 

 

Figura 41 e 42. Capa álbum Aratan n’Azawad e foto grupo Terakaft
77

. 
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 Disponível em www.t411.me/torrents/BLUES-ROCK-TOUAREG-TERAKAFT-Aratan-N-Azawad-

320 e http://edition2013.printemps-bourges.com/fr/programme/terakaft.php, respectivamente. 
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Tartit (união, na língua tamacheque) é um grupo criado em 1992, formado, 

inicialmente apenas por mulheres, todas originárias da região de Timbuctu, que se 

encontraram no campo de refugiados Bassikounou, na Mauritânia. Depois, incorporou 

dois homens, que tocam o instrumento anzad, tradicionalmente tocado apenas por 

mulheres, e outro guitarrista, que faz a performance da dança takoba. 

  

 

Figuras 43 e 44. Fotos grupo Tartit
78

.  
 

Aghaly Ag Mohamadine, guitarrista de Tamikrest, expressou suas aspirações e 

explicou a importância das gerações na construção da luta e da memória tamacheque, 

enfatizando o papel central da busca de apoio à causa como desafio de sua própria 

geração: 

Eu desejava expressar francamente a dor que guardo.  “Nós devemos 

dizer ao mundo inteiro os sofirmentos de nosso povo”, eis a 

mensagem de Tamikrest, segundo Aghaly. (…) Tinariwen são os 
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 Disponível em www.crammed.be/index.php?id=34&art_id=125 e em 

www.cheffert.com/esperanzah/esperanzah2002.htm, repectivamente. 
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criadores do estilo ichúmar. Agora, cabe a nós levar o conceito mais 

longe. E haverá outra geração após a nossa. A música está sempre 

presente. (MOHAMADINE apud ROUX, 2010, online) 

 

   Figura 45. Foto Tanikrest (união), grupo criado em 2006 em Tinzaouaten.
79 

A produção musical da Techúmara religa os jovens, os homens, as mulheres de 

diferentes gerações desde a independência, sobretudo do Mali, Níger e Argélia. Ele é, 

ainda, expressão do desejo comum de emancipação de um movimento que recusa o 

silenciamento de sua história, transgredindo pelo movimento dos corpos que migram e 

cantam seu percurso refazendo, pelo texto, o caminho de volta.  

A primeira década do século XXI trouxe novos grupos, renovou, com outras 

gerações, a produção musical, mas, sobretudo, ampliou o universo de mobilidade e a 

recepção das músicas e suas mensagens, que rompem as fronteiras dos Estados 

opressores e atingem um público diversificado em várias partes do mundo. Nos últimos 

anos, afirma Todd Pittman (2007), 

os músicos de turbante saídos direto do Saara estão fazendo turnês por 

lugares como Nova York, Paris e Tóquio para promover seu último 

CD “Aman Iman: Água é vida” – doze músicas no estilo solo de 

guitarra/pedal wah-wah dos anos 1960, comandando batidas de 

tambor africanas e palmas em ritmos arábicos, entremeadas com letras 

que navegam no rio épico da vida dos tuaregues atuais.  

Outro trabalho sobre o tema é o de Bruno Picchi (2011), professor de geografia 

da UNESP de Rio Claro: Metralhadoras por guitarras: a música do movimento 

Tinariwen na questão geopolítica do Mali. A música Ichúmar permanece uma voz 

tamacheque, interna e externamente, ainda no século XXI. 

                                                 
79 Disponível em http://toukimontreal.com/actualites/2010/06/25/tamikrest-la-jeune-garde-touareg/ 
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Narrativa musical insubmissa: expressão da poética e da política 

A música aqui discutida constituiu-se como uma expressão da experiência do 

exílio, como fonte de conhecimento e de renovação, tanto da cultura musical quanto  da 

sociedade. A produção do movimento Ichúmar contesta as ideias de identidades fixas e 

oferece possibilidades de se perceber o entrelaçamento entre ancoragens culturais 

distintas (HALL, 2000; BHABHA, 2003), mas solidamente trabalhadas em linguagens 

fundidas a fim de elaborar e traduzir os anseios das gerações dos últimos 50 anos.  

A música da sociedade tamacheque apoia-se sobre a narratividade e a 

historicidade de sua memória forjada na oralidade, que se torna, portanto, elemento 

chave para o trabalho do historiador (BENJAMIN, 1987b; HAMPÂTÉ BÂ, 1980; 

VANSINA, 1980, 1999).  

Tomados como expressões literárias, os textos (letras das músicas selecionadas) 

revelam a pluralidade de tradições poéticas e históricas, permitindo ainda questionar as 

interpretações que recusam a inscrição dos Kel Tamacheque nas dinâmicas dos 

processos históricos, fixando-os em visões romantizadas (os homens azuis do deserto) 

ou caricaturas negativas (preguiçosos e indomáveis).  

 

Figura 46. Homens azuis em Merzouga. Maria Rosa Olivos.  

Fonte: interblog.net
80

 

O azul, que é a “cor do mundo”, segundo Moussa Ag Assarid, se faz ao colorir 

a pele com o desbotar do tecido do tagoûlmoust – turbante de algodão usado pelos 
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Disponível em http://www.centerblog.net/artiste/139147-6434944-les-hommes-bleus-de-merzouga- 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=CI1sIhEyY40XEM&tbnid=bQeq2TVfYLKTMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.centerblog.net/artiste/139147-6434944-les-hommes-bleus-de-merzouga-&ei=0A9ZU_bJFeHlsATS9YLgDQ&psig=AFQjCNF1n_uBndfuVvwJ6Oh1hlbn9xf1BA&ust=1398431885021446
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homens em torno da cabeça, cobrindo, inclusive, a boca -,com pigmento retirado das 

folhas do índigo (Indigofera tinctoria). 

 

 
 

     Figura 47. Desenho Indigofera, planta do pigmento azul
81

. 
 

Os temas da música ichúmar correspondem, sobretudo, às narrativas de 

reafirmação de uma forma de identidade de resistência e de autodeterminação, 

expressando os dramas de uma sociedade fragmentada e marginalizada, sem deixar de 

ser, ao mesmo tempo, uma manifestação de forma esperançosa do futuro. Algumas 

temáticas concentram grande poder, seja para o relato político e para inscrição na 

história, seja para a elaboração do sentimento de insílio, da solidão do exílio e da 

(re)construção dos símbolos de união. Assim, destaco algumas delas.  

A primeira revolta tamacheque no Mali ocorreu em 1963. O levante foi um 

desastre. O líder do grupo Tinariwen, Ibrahim Ag Alhabib (Ibrahim Abraybone), era 

apenas um garoto quando viu seu pai ser executado pelo exército. Ibrahim cantou sobre 

esse tempo em uma das primeiras músicas que escreveu "Soixante Trois", do álbum 

Aman Iman: 
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Disponível em http://www.africamuseum.be/prelude/prelude_pic/HA06Indigofera_tinctoria.jpg 
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63 se foi  

Mas vai voltar 

Aqueles dias deixaram marcas 

Eles assassinaram velhos e uma criança recém-nascida 

Eles destruíram os pastos e eliminaram os animais 

A América e o Líbano são testemunhos 

A Rússia fornecia o ferro inflamado 

Minhas irmãs foram perseguidas sem piedade 

“Eu não posso vendê-las por preço nenhum” 

63 se foi  

Mas vai voltar 

63 dja  

Houn talkam  

Djiishilanet lanen timtar 

Tangha  imgharan dalyadh iwan  

Rasid iradjwan arnaqq iwan 

Tadjiha Amerik tadjiha Loubnan  

Kanad Arous efew erghan 

Titwistekhnat chatma houlan 

Hin warjinchegh wala tillan 

63 dja  

Houn talkam dji ishilanet lanen timtar 
 

 

 

 

 

Figura 48. Letra da canção Soixante 

Trois em tifinar. Fonte: álbum Aman 

Iman 

 

 

Em 1963, após a independência do Mali, os Kel Tamacheque revoltaram-se 

contra as autoridades do novo país. Foram duramente reprimidos, com fortes confrontos 

e grandes perdas humanas. Os anos seguintes foram pontuados pela migração, devido à 

repressão e às imensas dificuldades geradas pela grande seca de 1973 e 1974. Neste 

contexto de sofrimento nasceu a Techúmara, que revelou a necessidade e assumiu um 

movimento de renovação da própria sociedade (Ag DOHO, 2010). Pliez (2006) insiste 

que a persistência da resistência deriva da pilhagem do território mesmo após as 

independências. 
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Ibrahim, autor dos versos citados linhas acima, estava certo que 1963 iria 

retornar, e retornou muitas vezes até 2012, ano em que o Mali se viu dividido em dois 

territórios com a proclamação da independência do território da Azawad, pelos 

membros do Movimento Nacional de Liberação da Azawad - MNLA. Mas, antes que 63 

voltasse, dois terríveis períodos de seca trouxeram mais fome ao deserto do Saara: em 

meados dos anos setenta e  dos oitenta. Desesperados, inúmeros tamacheque andaram 

longas milhas para chegar à Líbia, onde esperavam poder trabalhar. Abriam-se, assim, 

os caminhos do exílio que, até nossos dias, conheceram complexidade e dramaticidade 

crescentes. Mohamed Ag Itlal, poeta e membro de Tinariwen, conhecido como Japonês, 

narrou em uma canção chamada "Ahimana" ("Oh minha alma") sobre os anos passados 

na Líbia: 

Mãe querida, saí para a Líbia com passos pacientes 

Cheguei, mas venho me sentindo sem rumo 

Procuro o dinheiro que preciso de todo modo possível 

Mas ele se recusa a se acumular 

 

 

A luta pela educação: Mohamed Ali Ag Attaher Al-Ansari 

A escolarização dos Tamacheque é muito baixa desde o período colonial e até 

nossos dias. A falta de estudo formal tem sido percebida pelo movimento Ichúmar, 

como uma fonte de marginalização desde a colônia ao pós-independência, lembrando 

que suas perspectivas econômicas foram bloqueadas pelo cerceamento de sua 

mobilidade no Saara e pela fragmentação em Estados e regiões administrativas 

diferentes. Esses fatores colaboram para a emergência da crise da pastorícia e do 

comércio através do Saara. Antes da ocupação colonial francesa, os tamacheque 

formavam uma única tumast, isto é, uma nação, segundo o amenokal Mohamed Ali Ag 

Attaher Al-Ansari (líder da resistência anticolonial que viveu exilado no Marrocos, onde 

faleceu em 1994), que enfatizava ainda que a tumast dos Kel Tamacheque não se 

confundia nem com os Impérios do Mali, Sonrhaï, Mossi, Haussa/Djerma, nem com o 

Reino Marroquino. Ag Attaher desenvolveu uma luta intensa para levar as crianças 

tamacheque à escola ainda no período colonial. Sua insistência terminou por levá-lo ao 

exílio; morreu no Marrocos sem nunca ter regressado à Timbuctu do Mali independente.  
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Figura 49. Foto Mohamed Ali Ag Attaher Insar, 1993.  

(foto de Claudot-Hawad)
82

 

A Canção Chaghat (Álbum: Akal, ou seja, país) do grupo Atri N’Assouf, 

gravada em Tamanrasset em 2010, foi interpretada pelo líder do grupo Hassou, com 

participação de Abadallah, de Tinariwen, e de Disco, do grupo Tartit. Nela, os artistas 

chamam atenção da comunidade tamacheque para a importância dos estudos: 

não deixem que nossas crianças vaguem sozinhas pelas ruas 

sem instrução e sem saber 

não deixem que nossas crianças vaguem sozinhas pelas ruas 

sem instrução e sem saber  

pois vocês têm boas escolas 

sejam elas islâmicas, laicas ou religiosas! 

não deixem que nossas crianças vaguem sozinhas pelas ruas 

sem instrução e sem saber 

qualquer que seja sua escolha, ela só poderá ser benéfica! 

Os líderes do nosso mundo, 

todos começaram na escola 

nenhum deles é analfabeto! 

não deixem que nossos jovens deixem o país 

sem conhecer sua língua e sua cultura 

não deixem que nossas crianças vaguem sozinhas pelas ruas 
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 Disponível em http://books.openedition.org/iremam/docannexe/image/2790/img-1.jpg 
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sem instrução e sem saber 

 

[em nome de Deus eu suplico meus irmãos e irmãs: estudem para que 

o analfabetismo que nos deixou atrás de todos, para que nos 

separemos da ignorância para sempre, a ignorância devemos deixar 

nas ruínas para onde nunca mais retornaremos]
83

 

No início dos anos 1990, o termo achaamor (singular de Ichúmar) passou a se 

referir igualmente a formas de exclusão do ensino formal vivido no meio tamacheque, 

tanto no Mali como no Níger. O tema da escola, do estudo como necessidade e como 

fragilidade diante da emergência do Estado do Mali tem sido recorrente em suas 

músicas. A escolarização dos tamacheque é ainda muito inferior a de outros povos que 

compartilham o território do Mali e do Níger. Essa diferença tem origem no período 

colonial, na política francesa mantida no Mali e Níger, assim como na desconfiança da 

sociedade tamacheque diante da escola colonial e dos governos dos Estados 

independentes. “Não digam que é um insulto quando dizemos que os mais velhos que 

não estudaram impedem as crianças de estudar (war djaned tiboudar nadjrad netadj)”, 

afirma o grupo Tinariwen, na canção Tiboudar. Eyadou Ag Leche afirmou que: 

Se tivessem escutado nossos textos, não estaríamos onde estamos. Nós 

somos um povo pacífico, mas não aceitamos que marchem sobre 

nossas cabeças. Durante cinquenta anos nós pedimos escolas para 

nossas crianças, poços para nossos animais e direito de pastoreio em 

nosso território. Em cinquenta anos, não conseguimos nada (apud 

GOMEZ, 2012, online). 

 

Insurgência política e intelectual: Mano Dayak e a diáspora no Níger 

Obter o reconhecimento coletivo da comunidade em termos de integração 

econômica e mobilização política somou-se à mobilização por direitos. Esses fatores 

têm sido fontes importantes de inspiração para a composição de canções políticas. 

Encontram-se, nestes anos de exílio os princípios de temoust (nação) atual, fortalecidos 

e renovados nos movimentos políticos e da luta armada. As representações construídas 

pela diáspora evocam a figura do resistente e do soldado. É Mano Dayak – personagem 

fundamental da luta tamacheque na cena política do Níger - que a diáspora tomou como 

símbolo, ao mesmo tempo, político e cultural, da “targuidade”-. Vimos seu nome ser 
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Palavras recitadas por Fadimata Disco do grupo Tartit. Ver vídeo Chaghat (les enfants) de Atri 

N'Assouf (Album AKAL) em http://www.youtube.com/watch?v=XDVqMWvLoDo&feature=related 
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evocado em importantes composições dos músicos da Techúmara, como as canções de 

Tinariwen e de Atri N’assouf: 

a) Mano Dayak, do grupo Tinariwen do Mali. 

Mano Ag Dayak ("Mano filho de Dayak"), líder político Tamacheque, liderou a 

rebelião do norte do Níger durante a década de 1990. Ele nasceu em 1950, no vale de 

Tidene, região de Aïr, ao norte de Agadez (Níger), pertencente à confederação dos 

Ifoghas do Mali. Acredita-se que sua morte, em 15 de dezembro de 1995, tenha sido 

assassinato. Ele devia encontrar-se com o então presidente do Níger, tendo embarcado 

em um avião fretado por um representante oficial do governo francês, em companhia do 

jornalista francês Hubert Lassier e de outros dois líderes da rebelião tuaregue. Mas, logo 

após a decolagem, o avião caiu.  

Esse trágico acidente corroborou para a imagem de líder e herói. Ele ficou 

conhecido como aquele que deu visibilidade internacional ao sofrimento de seu povo. 

Há livros e documentários sobre ele. Mano Dayak, Michael Stührenberg et Jérôme 

Strazzulla publicaram, em 1992, Touareg, la tragédiee. Seu livro “Je suis né avec du 

sable dans les yeux”, foi publicado como obra póstuma graças ao empenho do amigo e 

coautor Louis Valentin. Em 1996, um artesão chamado Assaghid, criou em sua 

homenagem uma joia segundo o modelo tradicional das confederações do Níger, 

transformando-se um dos símbolos da rebelião.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar, igualmente, o álbum de Aman Iman, no qual o grupo 

Tinariwen homenageia Mano Ag Dayak em uma canção: 

Figura 50. Capa do Livro 

Mano Dayak. Fonte: art-

nomad.com 

Figura 51. Foto do Aeroporto Mano Dayak em Agadez  

Fonte: http://groupedetransport3.forums-actifs.com/t367-

mano-dayak-un-touareg-prince-du-desert 
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Eu, um dia fui um habitante do deserto, 

estou acostumado a viver as tempestades de areia. 

Conheço o repouso sob as árvores Ana e Tajart. 

Nunca vi muitas árvores juntas, formando uma floresta. 

Minha terra é Tamasna com seus espaços nus e desabitados. 

Nela não existem pastagens para as vacas ou cabras. 

E uma terra para que as camelas vivam com seus filhotes. 

*coro 

Este deserto que fica ao norte de Bouss 

Um deserto que totalmente branco e nu 

Sem árvores nem agitações 

Sempre quente quando os homens trabalham 

Só agora sei o que me faz feliz: 

um tuaregue vivendo simplesmente, 

pode expressar sua visão de mundo graças ao telefone satélite 

posto sobre a árvore onde  repousam 

os brotos que caem ao seu redor. 

Tudo isso foi Mano Dayak quem fez. 

A canção é marcada pela emoção e evocação do lugar de pertencimento, a 

relação profunda com o território vasto e com o deserto que emerge como território 

comum a todos os Tamacheque. Dayak (1999, p. 232) afirma: “o deserto, não se conta, 

se vive. À imagem da terra que ele habita, o tuaregue soube fazer-se humilde para 

sobreviver, mas, também, austero e forte para se defender”
84

. O valor nasce da 

ambiguidade e sugere que aquilo que se esconde em Tamasna, em seus “espaços nus e 

desabitados”, “totalmente branco e nu”, é o que é preenchido de sentido existencial: “Só 

agora eu sei o que me faz feliz”. 

b) Mano Anta Ghass (Mano é único), canção escrita pelo grupo Atri N’assouf, 

do Níger. 

Nesta canção a memória de Mano Dayak é retomada, ressaltando o sentimento 

de desproteção provocado por sua morte. 

 

Mano é único!!!!  

Alô mundo, Olá todas as pessoas (saibam que) Mano é 

único. 
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« Le désert ne se raconte pas. Il se vit. A l’image de la terre qu’il habite, le Touareg a su se faire humble 

pour survivre mais aussi austère et fort pour se défendre ». 
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Ele partiu, deixando velhos e velhas que necessitam 

muito dele. 

Será que vocês sabem disto? 

Cada filho de Adão fala de sua morte em lágrimas e 

pedem a Deus para lhe deixar agradável sua tumba. 

Será que vocês sabem disto? 

 

 Em todo lugar, há oferendas para que Mano 

encontre paz e perdão. 

Será que vocês sabem disto? 

As velhas e os velhos, as crianças choram Mano 

Dayak, e toda sua família. 

Será que vocês sabem disto? 

Alô mundo, Olá todas as  

pessoas, Mano é único,  

Partiu deixando velhos e velhas em necessidade. 

Será que vocês sabem disto? 

[Ya alghalam ya nass mano anta ghass oyad imgharan 

oyad timgharen oyad  

timghoutar tassanam s'awen 

etilla agadam italwat awen idal massinagh adj 

tikoutawen fal ad issasmadh  

har tassam s'awen 

idag ad nassandhar djanat das tkounen mano as idj-la 

idja tissenen tin shat  

nameraw war dokey s'awen 

ya alghalam ya nass mano anta ghass oyad imgharan 

oyad timgharen oyad  

timghoutar tassanam s'awen. 

Atri N'assouf: Hoammage à Mano Dayak.] 

 

O jovem pintor tamacheque, Ahmed Abdoulaye Boudane, produziu uma 

homenagem a Dayak:  

Figura 52. Foto Cruz de 

Agadez, modelo Mano 

Dayak. Association Écoliers 

nômades. 
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Figura 53. Detalhe pintura sobre tecido de Ahmed Abdoulaye Boudane
85

. 

 

 Desafios: unidade na diversidade  

A crítica à desunião e à dificuldade de união na luta é cantada em “Alghalem” 

(mundo) de Abdallah Ag Ahamed, do grupo Terakaft (álbum Aratan N’Azawad) de 

2011. A dispersão e divisão são sinalizadas como problema maior. “Não se vê mais dois 

amigos a partilhar a sombra da mesma árvore”, proclama o poeta do grupo Terakaft.  

O mundo caminha pelo amor, caminha pelo amor e pela confiança. 

Mas, os Imurrar, eles estão divididos, divididos e fortemente 

dispersos, Imurrar divididos, divididos e fortemente dispersos.  

O mundo caminha pelo amor, caminha pelo amor e pela confiança. 

Em cada vale onde você se instala, lhe dizem: 

Vá! Este vale já está ocupado, procure um outro! 

Se pede explicações, dizem: “Quer briga?” 

O mundo caminha pelo amor, caminha pelo amor e pela confiança. 

Não existe mais compreensão e nem confiança. 

 

[um] amaharr (amaghar/tamacheque) e seu amigo, não os vemos mais 

juntos a partilhar a sombra de uma árvore. 

Seu sabre e sua lança, 
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 Disponível em https://scontent-a-mia.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-

9/13733_1272891816631_5393862_n.jpg  
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estarão um dia postos sobre a terra, 

um dia, esperamos seu fracasso. 

O mundo caminha pelo amor, caminha pelo amor e pela confiança. 

Outra canção, chamada “Quatro líderes”, de Liya Ag Ablil e Abdallah Ag 

Ahmed de Terakfat, parte da dispersão para lançar um apelo à união: 

Estou impressionado diante destes quatro líderes  

Que vejo neste momento chorando aprisionados 

O do Ajjer, o do Ahaggar, o do Aïr e aquele do oeste [Azawad/ 

Azawagh]  

Eu faço um apelo a toda “tumast” a todos os tuaregues/tamacheques! 

Precisamos nos unir! 

Pois a juventude partiu 

Ela circula entre os países 

Eu sofro da dor na alma e minhas lágrimas caem. 

Ajjer, Ahaggar, Aïr e Azawad são quatro regiões reconhecidas internamente 

pelos Kel Tamacheque que hoje estão entre Argélia, Níger e Mali. Nota-se que, nestas 

regiões, as revoltas e resistências têm sido organizadas de forma veemente desde a 

colonização, perdurando no período pós-colonial. A unidade é, também, a chama que 

mobiliza a poética de Aratan N’Azawad de Liya Ag Ablil: 

Nós os filhos de Azawad 

O que nos traz o maior prazer? A unidade do povo! 

Nós pedimos a nosso povo 

Que faça reinar a concórdia 

Nós pedimos aos jovens 

que trabalhem pela liberdade 

Faz longo tempo que nossa história está escrita  

sobre as montanhas, elas são as guardiãs 

Por elas nossos velhos foram mortos 

Seus filhos tornam-se seus protetores 

Crianças estudem! Quem os impedem?  

A língua, a tamacheque, 

O tifinar, grande testemunho 

A sua história, deem continuidade! 

 

A canção faz apelo aos símbolos fortes da unidade cultural: a língua, a escrita, a 

história, inscritas nos rochedos (escritos, pinturas e gravuras), nas rochas de Tassili 
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N’Ajjer e em outros sítios arqueológicos, do Marrocos à Líbia. As pesquisas mais atuais 

de diversas disciplinas, como a genética, a antropologia e a linguística, envolvendo 

pesquisadores como Hélène Claudot-Hawad (1986, 1990a, 1990b, 1996, 2001), Bernard 

Lugan (2012), Camps Gabriel (1985-2002) e Salem Chaker (1988, 1994, 2000), 

afirmam que as populações ditas bérberes do norte do continente africano (sejam 

falantes de árabe, sejam de tamazirt, aos quais pertencem os Kel Tamacheque), são 

autóctones. Os nomes atribuídos aos lugares e à topografia do Saara e parte do Sael 

fizeram-se em tamacheque ou tmazirt. Trata-se de população que ali habita desde antes 

do neolítico, sendo que Heródoto afirmava no século V antes de nossa era, que os 

nômades do deserto possuíam uma cultura própria e uma identidade única. 

 

Símbolos e afetos evocados e construídos pela poética cantada 

A música como evocação da mudança 

 

Todos os Kel Tamacheque (Imouhagh Tamdam), este é o nome de uma das 

canções criadas nos primeiros tempos da música Ichúmar, escrita por Intayaden, do 

grupo Tinariwen. Ela é um apelo à mobilização e um manifesto contra a situação no 

Mali, e sua letra aponta que ainda viviam sob a colonização, mesmo que não fosse mais 

sob a autoridade francesa.   

Diga aos tamacheques (imurrar) é necessário que sejamos unidos 

Uma criança reclamou que vivia a colonização 

Fizemos um apelo àqueles de Gao à Timbuctu e mesmo além 

Fizemos um apelo àqueles de Ahaggar à Adryan e mesmo além 

Kel Boghassa nós os chamamos para ver o sofrimento que vivemos  

Kel Tessalit nós os chamamos e também os da base de Ashaka 

[Ann e imouhagh tamdam ofa ad nartay noman 

iyan alyadh egh-ran iss anta a iha alghimar 

win kal gao naghren har timbutcou sihen 

 win kal hoggar naghren har adriyan sihen 

kal boghassa naghren s'alkhal wahan narhen 

kal tessalit naghren ed ashaka naklen 

Ann e imouhagh tamdam ofa ad nartay noman.] 

 



 

 
128 

Assuf: nostalgia e solidão nas canções de exílio 

A música dos Ishumars era inicialmente designada entre eles por Issouf 

(nostalgia). Mas, ampliou-se e passou a ser usada para se falar de um(a) jovem que 

começa a ganhar certa independência pessoal. Mas, foi na diáspora que a versão 

contemporânea da poesia, evocando o sentimento de nostalgia, se revigorou.  

Do exílio nascem, também, as canções de nostalgia (assuf), temática recorrente e 

intensa, como na canção do Album Tassili, Assuf D’Alwa (nostalgia e solidão): 

Oh! Saudade, solidão e desespero! 

Eu sou um prisioneiro do tempo 

É em tempos difíceis que nós compartilhamos a dor 

Quando compartilhamos uma xícara de chá 

Amor mágico que eu levo àquele rosto radiante 

Alivia minha solidão e minha melancolia 

Eu passo de amigo em amigo, a fumaça me fala, 

Meus pensamentos me contam histórias. 

 

[Asuf dalwa megh tisseren 

S el waqqen hegh anukmamnen 

Talghiwen assohatnen 

Itadj asemman anneghabint 

Itissahid tarha n asser 

Ism n enshor illan enor 

Tillalagh imidiwan adokhan 

Adiwanin noyya inezgam djan tinfusen] 

 

Também em Tameyawt (nome de uma vila na fronteira entre Mali e Argélia) são 

a dor e a saudade que soam nos acordes da canção: 

Como sinto faltaTameyawt! 

De suas paredes de adobe 

A aldeia novamente verde 

E pedras, sua montanha lisas e longas 

Minha terra éTimyawin 

Timetrenat é a outra encosta da montanha 

Meu país é Afara 

E os poços de Assamalmal e  de Assawa 

Eu vou subir a montanha deTarawant 
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Lá em cima vou sacrificar uma cabra bonita 

Vou gritar de alegria que será ouvido 

por todo o caminho atéTessalit. 

 

[Tamadroyt tamayawt edey nes wan tallaq 

Eqqal tafarawt adagh nes tassalat 

Nak akal in Timyawin timtaghen tedjedawin 

Nak akal in Afara d Assamalmal d Assawa 

Addawanagh Tarawant neghres fell as tadawalt 

Ad andowagh tegherit har as tissel Tessalit] 

 

Tumast: nação como construção poética  

 

Mon désir, c'est une nation touarègue à 

nouveau libre et qui ouvre tous les curs-

tentes de son pays à tous les vents et 

peuples de l'humanité. 

Mon désir, ce sont mes frères touaregs 

libérés, qui s'entraident et gardent leur tente 

ouverte à tous. 

Karsa welet Elghelas 

 

 

Obter o reconhecimento coletivo da comunidade em termos de integração 

econômica e mobilização política soma-se à mobilização por direitos. Estes fatores têm 

sido fontes importantes de inspiração para a composição de canções políticas. 

Encontram-se nestes anos de exílio, os princípios de temust ou tumast (nação) atual, 

noção forte nascidos dos movimentos políticos e da luta armada. As representações 

construídas pela diáspora evocam a figura do resistente e do soldado. Onde estão vocês? 

("Ayitma Madjam") do grupo Tamikrest, traz canto forte de uma nova geração para a 

qual música é luta: 

Onde estão vocês meus irmãos? 

Onde estão vocês meus irmãos? 

Reclamemos de uma vez por todas, todos os nossos sonhos 

Para alcançar nossos objetivos 

Homens (irmãos), por que (apenas) assistem e por que esta paciência? 
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Tantos problemas que continuam a crescer. 

Nós vemos nossas irmãs suportar muita miséria 

Nunca perdem a esperança, apesar da opressão. 

Nossa terra está dividida, outros países foram fundados sobre ela. 

Fronteiras foram traçadas  

Meu povo está dividido, marginalizado.  

Tornou-se estrangeiro em seu território. 

Saibam que ele foi privado e não tem mais nenhuma autoridade. 

 

Memória como desafio à coesão nas transformações sociais 

 

Os jovens Ichúmar preservaram os laços com suas famílias e as 

responsabilidades face às suas comunidades, mantendo-se como fontes de recursos 

econômicos, mesmo enfrentando precárias condições de trabalho. A distância reduz, aos 

poucos, as hierarquias sociais entre eles; no processo de migração, confrontam-se com 

outras referências culturais, tanto do norte do continente africano como da Europa e da 

América do Norte. Eles desenvolvem novas formas de solidariedade independentemente 

dos laços de linhagem e criam redes de comunicação entre grupos da diáspora. Esses 

fatores, gradualmente, produziram uma identidade que reivindica especificidades.  

“Nossas primeiras fitas-cassetes eram cartas enviadas para o nosso povo. Nós usamos a 

música para evocar a solidariedade, a preservação de nossa cultura”, disse Eyadou Ag 

Leche, membro do grupo Tinariewen, em entrevista concedida a François-Xavier 

Gomez (2012).  

O impacto da migração e da experiência comum no exílio viu diminuir a 

identificação das federações políticas tamacheques (tais como: Kel Adrar no Mali, Kel 

Gress no Níger, etc.) para dar lugar a um crescente sentimento de unidade, o que pode 

ser observado em diversas canções de Intiyaden Ag Ablil, artista que formou, com 

Ibrahim Abraybone e Alhassan Ag Touhami, o grupo Tinariwen.  

Desde o início de 1980, as fitas de áudio das primeiras canções tornaram-se um 

enorme sucesso. As mensagens refletiam um novo mundo tamacheque que estava se 

formando nas diásporas, exílios e nas lutas política e cultural. Hoje, existe intensa 

mobilidade para a Europa, e também, para os Estados Unidos, Ásia e mesmo para a 

América do Sul (Brasil e Argentina). O movimento musical tamacheque Ichúmar 
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inscreveu-se, portanto, numa cultura de mobilização, promovendo uma atitude de defesa 

da causa tamacheque a fim de fortalecer a eficácia da resistência cultural.  

Essa linguagem de paz caminha lado a lado com a urgência e gravidade das 

condições de vida tamacheque, assim como com a marginalização social, cultural e 

econômica no bojo do Estado-Nação. Em diferentes momentos da história 

contemporânea a luta armada foi assumida como necessária - não sendo uma escolha 

para se fazer escutar – mas, uma forma extrema de reação contra os projetos colonial e 

pós-colonial - para suprir sua cultura e modo de vida, notando que a demanda da luta foi 

por integração nacional até 2010. A insurgência de luta fortemente cultural revela-se 

como uma resistência criativa e esperançosa, como quer Célestin Monga (2010), mas 

nem sempre pacífica. Ela pode explodir, particularmente diante da repressão de um 

poder de Estado sem legitimidade no interior da sociedade e que atuou, constantemente, 

por meio da linguagem da desqualificação, repressão e marginalização. Trata-se de uma 

forma de luta contra a colonialidade da política euroocidental, portanto, os Kel 

Tamacheque não estão sozinhos, sua luta possui muitas ressonâncias em diversas partes 

do mundo.  

No texto da canção “Amidinin” (meu companheiro, meu amigo) que é o hino do 

movimento, regravado e difundido pelo grupo Terakaft, do Mali (composto por Kedou 

Ag Ossad), evoca-se a união para permitir a luta e para superar o sofrimento, 

descobrindo o que estava velado: 

Meu companheiro com quem partilhei lembranças e sofrimentos. 

Lembre-se de nossas descobertas e do que vivemos juntos! 

Juntos poderemos descobrir o que o mundo esconde. 

Diga aos outros para recitar mais e para rezar com seus rosários. 

Saiba que desta vez, viveremos o que toca a nós. 

Se ficarmos unidos, resistirá nos momentos de conflito (de disputa). 

 

[Amidinin w adar nohar timtar tindindagh fal nozhar 

Alak ehaf aktoud lafkar n-awa nanhay d-awa nohar  

Addounia i-dagh koul ataffar afal nadew atid nafkar 

An yaddounia aghrat sewdham gham toumadam lam issedhnan. 

Almad s-teneyd idjad oghnan naddew d-awa did odhan. 

Kala tila nazzagh albar nahi naram at nass essbar] 
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A reafirmação constante da memória é essencial à identidate que significa a 

própria existência, conforme assinalou Karsa welet Elghelas
86

: Quand les Touaregs 

abandonnent leur identité (temusa), ils deviennent des morts vivants.
87

 

  

                                                 
86

Ela é da região do Adrar e suas ideias foram registradas, traduzidas por Mahmoudan Hawad em 

Ouagadougou e publicada sob o título Ma maison est ma nation qui est la maison du monde entier 

(CLAUDOT-HAWAD e HAWAD, 1996). 
87

“Quando os tamacheques abandonarem sua identidade, tornar-se-ão mortos-vivos”. 
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Considerações finais.Temuchar’a ou compreender-se 

tamacheque no século XXI 

 

Pour moi, ma maison représente ma nation et la maison-

nation touarègue est la maison de tous. Quiconque rentre 

dans ma maison trouvera la paix et le bien. Il aura mes 

biens et ses biens seront ma force. 

Karsa welet Elghelas 

Há na descolonização africana um movimento intenso que, na análise de Achille 

Mbembe (2010), provocou novos exercícios de remontagens, dereorganização das 

diferenças e de circulação de pessoas e culturas. Diz ele que, dos dramas sofridos pelo 

continente, novas sociedades estão nascendo, sociedades com tramas complexas e 

móveis. Assim, creio que o movimento Ichúmar circunscreveu novas sínteses e criou 

alternativas da inscrição ou de reinscrição da história tamacheque: pode ouvir seu 

tempo, encontrar uma arma capaz de manter o movimento vivo da palavra nômade. 

Constoi uma passagem entre a produção de assinatura coletiva e a produção de sujeitos 

históricos com trajetórias e assinatura singulares, individuais: cria novas referências e 

heróis. Ao cantar seus poemas, realizam um movimento dançante de vozes e corpos  

que põem em circulação a palavra da margem na tessitura “da trama central” do 

contemporâneo. A Techúmara interliga-se a outros movimentos, cantados e articulados 

na africanidade e na recusa da dominação como o fez Fela Kuti, na Nigéria, ou Matoub 

Lunès, na Cabília.  

O movimento Ichúmar pode ser compreendido como fruto das injunções entre 

saberes locais e projetos globais, conforme enfatiza Antonacci (2009) em seu estudo 

sobre construções de argumentações históricas relacionadas à História da África no 

Brasil. Configura-se um espaço de luta contra a opressão que remete em questão não 

apenas as fronteiras coloniais, mas também, as fronteiras culturais e estéticas para além 

dos dramas e sofrimentos vividos na colonização e também após as independências. A 

música ichúmar é uma manifestação fundamental, interliagada a diferentes formas de 

lutas por emancipação que se fazem, muitas vezes, presentes frente aos ordenamentos e 

às práticas de expansão do mundo ocidental. 

No entanto, essa força que remonta das cinzas de um processo de cerceamento e 

sufocamento social e econômico, com desqualificação cultural, é poderosa. Nos 
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processos dos séculos XIX e XX, os Tamacheque passaram a compor a lista de povos 

autóctones, reconhecidos pela UNESCO, espoliados de seus direitos, tal como Curdos, 

Palestinos, Tibetanos, Bascos, Ameríndios (GIRONS, 2008, p.13). A arte, neste 

contexto de margem e de opressão, é uma arma coletiva e individual imprescindível. A 

Techúmara reinscreve o próprio sentimento e o fato de ser tamacheque – temuja’ra ou 

temuchar’a –, renovando seus ideais que, segundo Hawad (1995, p.13, n.1) “valoriza as 

qualidades morais de coragem, generosidade, grandeza de alma e independência de 

espírito”, sendo ela “a estrada, continuidade/ meta, uma asa da via láctea” 

(HAWAD,1995, p.13)
88

. A temuchar’a dilacerada do século XX, viu-se diante do 

dilema: reinventar-se ou ressecar e morrer. Pois, após Kawsan e a derrota de 1963 no 

Mali, juntamente com as grandes secas, sem real suporte dos Estados do Mali e do 

Níger, um forte sentimento de desolação levou a sociedade a se dobrar sobre si mesma. 

A música ichúmar construiu, assim, uma forma de autorrecriação, de 

autoinscrição. Mesmo que ela sozinha não possa mudar a estigmatização tamacheque, 

permite manter a resistência e transforma-se para compreender a atualidade. Sidilamin 

(1996) acredita que atualmente “a força de nosso povo deve ser buscada no interior de si 

mesmo, recusando a hibernação, e continuar”. Ele realça que os tempos mudaram e que 

o mundo será brevemente “uma aldeia planetária” e é preciso não se transformar, nessa 

grande aldeia, na “fera a ser abatida” (SIDILAMIN, 1996, online). Afinal, o século XXI 

está assistindo a manifestações importantes que exigem uma revisão política e teórica, 

exige superar a oposição entre reconhecimento das identidades e democracia, as 

formações sociais chamadas de comunidade não aceitam mais serem consideradas como 

expressão do arcaísmo. 

Por tais razões, acredito que a techúmara é uma das expressões do 

contemporâneo em forma de resistência de uma sociedade que exige que sua 

compreensão de mundo seja reconhecida como parte dos direitos universais. A música 

ichúmar faz soar a recusa da paralisia, retrabalha a interdição provocada pela 

fragmentação imposta pelas nações modernas ocidentais, terminando por recriar 

passagens e passarelas entre suas diferentes confederações. Ela tece novos caminhos a 

partir de uma vontade de conjunto e de uma procura de renovação de sentido. Faz isto a 

partir de um tatear que é, em um primeiro instante, apenas recusa; depois, torna-se 

projeto guerreiro, rompe com valores internos e externos asfixiantes para se tornar mais 

                                                 
88

“la route, continuité/ la cible, une aile de la voie lactée”. 
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e mais complexa e multifacetada. Enfim, transforma-se, da deriva e rebeldia iniciais em 

uma fonte de renovação de esperança por recriar espaços da palavra e lugares de 

memória em vozes que recusam tanto a repressão, como a expulsão de si mesmas ao 

terem terras e mobilidade impedidas por destinos traçados de fora para dentro.  

Por tudo isto, a música da Techúmara guarda o segredo e a força do que é 

inédito: instaura em outra espacialidade, em outra temporalidade, a continuidade 

tamacheque. Continuidade que, mais uma vez, deve reinterpretar-se incluindo suas 

diásporas e novos nomadismos. Nenhuma luta pode ser levada inutilmente, sintetiza 

Sidilamin: 

Haverá consequências a longo, médio e curto prazo. Eu sei que 

infelizmente o horizonte é obscuro, quase obstruído, mas eu sei que 

quando um povo, com todas suas gerações, tem um pensamento novo, 

é como se ele saísse de um túnel. Quando se sai em pleno dia, é visto e 

vê. (SIDILAMIN, 1996, online). 

Esta dissertação permitiu um novo caminhar para um pesquisador que se forma 

na marcha de seu esforço de inscrição como autor migrante (escrever talvez seja ainda 

uma errância), estudante que deseja de algum modo, perpetuar a marcha de seu mundo 

nômade. Mundo que quer exercer sua liberdade de ser e de sair da asfixia intelectual, 

econômica e política. Esta é, portanto, uma etapa em um processo de pesquisa que 

integra um projeto mais amplo a se desenvolver a fim de permitir um aprofundamento 

tanto por meio de estudo de campo específico no espaço tamacheque (que por divesas 

razões não puderam ser realizadas), como por meio de trabalho conceitual mais intenso. 
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Anexos 

I - Discurso de Modibo Keita em 21 de agosto de 1964, durante sua 

visita à Argélia. 

«Je répondrai tout d’abord à la première question ayant trait à la situation du Mali au sujet du 

mouvement de rébellion dans l’extrême Nord de notre pays, ou plus singulièrement dans le 

cercle de Kidal. 

«Vous savez que de tout temps cette région a été le théâtre d’opérations militaires des troupes 

françaises, en raison des difficultés que la France avait rencontrées — alors que la République 

du Mali était le Soudan Français – pour intégrer ces populations accrochées à leurs montagnes 

dans le cycle normal de la vie du territoire. Et les derniers événements entre ces rebelles et les 

troupes françaises datent de 1958. C’est vous dire donc que pendant les 78 ans de domination 

coloniale, cette région n’a jamais été totalement pacifiée. 

«Le deuxième élément, c’est que pendant longtemps, ce secteur a été sous une administration 

militaire, et que certains officiers français, devant la poussée du nationalisme en Afrique et la 

perspective du rêve de constituer un Etat Saharien autonome comprenant le Sud Algérien et le 

nord des pays situés au sud de l’Algérie, avaient tenté de créer un sentiment anti-Noir dans cette 

région. En effet on faisait croire à ces Touareg qu’ils étaient des ”Blancs » et qu’il était 

impensable qu’ils puissent accepter une domination noire. 

«Le troisième facteur qui a surgi après notre indépendance, c’est qu’en raison de notre option, 

nous avons tenu à éliminer tous les vestiges de la féodalité dont l’aspect le plus inacceptable 

comme système était une forme déguisée de 1′esclavage et de l’exploitation des populations par 

les féodaux. 

«Enfin le quatrième point, c’est que ces populations nomades, précisément celles de l’Adar des 

Iforas, vivaient en marge de la Société Malienne et n’étaient pas accessibles à notre option 

d’une Nation Malienne s’étendant du Sud Algérien aux limites avec la Haute-Volta, la Côte 

d’Ivoire et la Guinée au Sud. 

«D’autre part, 1′exercice et l’édification économique d’un jeune pays devenu indépendant 

imposent à chaque citoyen des charges qui sont en proportion avec ses moyens. Or, les nomades 

de cette région avaient été habitués à vivre en dehors de toute réglementation ; c’est vous dire en 

d’autres termes qu’ils ne payaient pas d’impôts. Donc, lorsque la République du Mali a été 

proclamée et que notre Parti, l’Union Soudanaise – R.D,A., au cours de son Congres du 22 

Septembre 1960 a opté pour 1′edification socialiste de notre économie, nous avons en priorité 
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mis un terme au système du servage, liquidé la féodalité dans les régions du Sud où les 

populations sont concentrées, et soumis au contrôle du Conseil de Fraction et de Tribu, les 

Chefs de Fractions et de Tribus. Les membres des conseils de la Fraction et de la Tribu, étant 

élus par l’ensemble de la population de la Fraction ou de la Tribu, le Chef de la Fraction ou de 

la Tribu ne peut rien décider sans qu’au préalable, il y ait l’accord d’une majorité du Conseil de 

la Fraction ou du Conseil de la Tribu. 

«Par ailleurs, nous avons estimé qu’il était tout à fait normal de connaître les biens que 

possédait chaque Malien, qu’il soit commerçant, fonctionnaire ou éleveur, d’où un recensement 

rigoureux du cheptel concernant les milieux nomades. Nous avons également exigé que chaque 

citoyen, contribue à l’édification Économique du pays selon ses ressources; et partant pour les 

populations de l’Adar des Iforas qui avaient vécu en marge de toute société, une telle discipline 

leur était difficilement supportable. En outre, comme à l’extérieur il y a des éléments français 

qui vivaient eux aussi en marge de la Société Française parce qu’ils ne sont pas d’accord avec 

l’indépendance algérienne comme ils ne sont pas d’accord avec la politique du Général de 

Gaulle, éléments qui, par conséquent, sont restés fixés sur leurs anciennes positions. Pour eux, il 

fallait désormais et nécessairement  créer dans les parties du Nord de notre pays et dans le Sud 

de l’Algérie, et plus tard des autres Etats riverains du Sahara, une instabilité permanente, en 

suscitant des mouvements de rébellion, et parfois même en apportant à ces mouvements, un 

appui en équipements et matériels militaires. C’est ainsi donc dis-je que vers la fin de l’année 

1963 a été déclenché un mouvement de rébellion dont le principal instigateur était le fils de 

celui qui, en 1958, avait déclenché la même sorte de mouvement de rébellion contre 

l’administration coloniale française. Ayant pu rassembler autour de lui des repris de justice qui 

étaient poursuivis pour meurtres, brigandages etc, etc, ils se sont réfugiés dons les montagnes de 

l’Adar des Iforas. 

D’autre part, pour avoir un certain appui logistique tant ou point de vue population qu’au point 

de vue approvisionnement, par la menace et par la terreur, ils ont rançonné certaines populations 

et obligé certaines fractions à les suivre dans leur repli en Algérie devant la poussée de nos 

forces de sécurité. Fort heureusement, grâce à la compréhension du Peuple et du Gouvernement 

algériens, ces rebelles, traqués par nos forces de sécurité qui les poursuivaient jusque dans les 

grottes, n’ont pas pu trouver sur le territoire Algérien, l’appui et la complicité sur lesquels ils 

comptaient pour maintenir le foyer de leur rébellion. Cela n’a pas été possible grâce à la bonne 

compréhension Peuple algérien dont le Gouvernement a été informé par moi-même par diverses 

missions, de ce que nous attendions  de lui. 
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« Nous pouvons donc dire maintenant, puisque le dernier chef rebelle a été abattu en juillet 

dernier, que pratiquement le mouvement a été liquidé, et les autres comparses se sont rendus 

soit aux unités de sécurité algériennes, soit aux unités de sécurité maliennes. 

« Nous devons dire également que notre action a été appuyée par les populations qui ont refusé 

de céder au chantage de ces rebelles. Certains jeunes et certains vieux de ces populations ont 

même aidé nos unités de sécurité à poursuivre les rebelles et n’ont pas hésité à voisiner avec ces 

mêmes unités contre des rebelles. 

« II est évident que si ces résultats ont été obtenus, alors que comme je vous le disais tout à 

l’heure, un état permanent de troubles et d’insécurité régnait dans cette région, ce fut certes 

grâce à la qualité de nos troupes, mais aussi à notre organisation politique, parce que pendant 

que les forces de sécurité œuvraient contre les rebelles, le Parti, par les tournées des 

responsables politiques et administratifs, poussait les contacts jusque dans les moindres centres 

où il éclairait les populations sur la réalité de notre conception socialiste, et c’est ainsi que, très 

rapidement, le mouvement a été liquidé. 

«Par conséquent, si nous parlons d’interventions étrangères, il s’agit bien d’éléments français 

agissant selon leurs instructions personnelles, en dehors de toutes directives de leur chef 

hiérarchique ou du Gouvernement Français. D’ailleurs, lorsque j’ai eu à discuter de cette 

question avec la Représentation Française à Paris, la réplique a été : «Ce sont des aventuriers 

qui n’ont rien de commun avec le Gouvernement Français». 

«Vous avez maintenant la réponse à la question posée ou sujet de mouvements de dissidence 

fomentés par une minorité de nomades dans l’extrême Nord de la République du Mali. 

«La deuxième question sur le Mali, c’est : comment nous construisons le socialisme au Mali ? 

«II est bon tout d’abord de préciser pourquoi nous avons choisi la voie du développement 

socialiste de notre pays. II y a des raisons d’ordre économique et d’ordre politique. 

« — Raisons économiques : 

Notre pays est un territoire intérieur, éloigné des ports maritimes africains, au climat rude. Or, 

vous savez que la domination coloniale avait d’une part un aspect économique puisque 

l’administration était bien souvent appuyée dans son action par les colons, les commerçants et 

les industriels dans les territoires où il y avait des possibilités d’exploitation des ressources 

du sol et du sous-sol et comme d’autre part, ces entreprises avaient pour objectif essentiel la 

réalisation de bénéfices substantiels, il reste évident que les territoires intérieurs au climat rude 

étaient plus handicapés que les territoires côtiers, puisqu’on sait que les transports maritimes 
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sont de loin moins coûteux que les transports par voies routière et ferroviaire, surtout qu’il 

s’agissait, non pas de la transformation sur place des matières premières, mais plutôt de 

l’exportation de celles-ci vers des métropoles ou elles devaient faire fonctionner des usines 

« Donc, les territoires intérieurs ne présentaient pas d’intérêt parce que, quelle que soit la qualité 

de leurs matières premières, celles-ci ne pouvaient supporter les prix de transport des lieux de 

leur extraction aux ports d’embarquement et de ces ports d’embarquement jusqu’a l’usine. Par 

conséquent, en République du Mali ou le commerce était un commerce de traite, c’est-à-dire 

qu’après les récoltes il s’agissait tout simplement d’acheter les produits, d’en exporter les 

quantités exportables, et de conserver les quantités prévues pour la consommation locale dans 

les magasins, jusqu’aux moments les plus difficiles pour les populations rurales, (moments 

appelés périodes de soudure) Ensuite ces quantités stockées étaient reversées dans la 

consommation à des prix doublant ou, quelquefois selon les difficultés des années, triplant les 

prix d’achat aux producteurs. Ces activités commerciales, si on peut les appeler ainsi, étaient 

tenues par des sociétés à majorité françaises qui, seules avaient vocation à l’importation et à 

l’exportation. Aussi, autour de ces grosses sociétés étrangères vivaient plus ou moins en 

parasites, des petits commerçants, des traitants autochtones ou non français qui étaient donc les 

intermédiaires entre les grosses sociétés et les producteurs. II est évident que cette catégorie de 

traitants de second ordre vivait davantage de l’exploitation de l’ignorance des paysans que des 

bénéfices qu’ils pouvaient retirer de leur rôle d’intermédiaires. Je viens donc de vous donner ce 

qu’était l’économie de la République du Mali. Vous vous rendez compte facilement qu’il n’y 

avait pas de capitalistes maliens, pas d’industries, pas de sociétés commerciales maliennes. 

«Raisons Politiques : 

«Des 1946, à la création de notre Parti, nous avons eu à nous battre au premier plan contre les 

féodalités et certaines catégories de fonctionnaires qui étaient les agents directs de répression de 

l’administration coloniale ; et en second plan contre cette même administration coloniale qui 

employait arbitrairement toutes sortes de moyens (truquage des élections, arrestations, 

déportations, révocations, emprisonnements des responsables et des militants du Parti, etc.) 

«De 1946 jusqu’a l’indépendance, nous nous sommes battus contre les forces de la féodalité, de 

1′exploitation et de l’administration coloniale. Nous avons été aidés dans le développement du 

Parti, en particulier par les masses rurales qui constituent plus de 90% de la population du Mali 

et en général par les cadres conscients de l’administration, qu’ils soient de l’Enseignement, de la 

Santé ou de l’Administration générale tout court. 

«Après la victoire de notre Parti, nous devions tirer les leçons de l’héritage que nous a légué 

l’administration coloniale sur le plan économique et des conditions dans lesquelles nous avons 
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accédé à l’indépendance, c’est-à-dire grâce à la lutte des populations rurales qui constituaient 

l’énorme majorité de la population et qui constituaient également les catégories les plus 

défavorisées. 

«Il nous fallait donc tirer des leçons de toutes ces expériences et c’est pour cela que nous avons 

opté pour l’édification socialiste de notre pays, parce que nous avons estimé qu’ayant eu des 

devoirs égaux face à la lutte de domination, il était normal que les droits fussent de même égaux 

après la victoire, normal aussi que les catégories relativement privilégiées qui avaient plus 

profité, par le fait qu’elles ont pu fréquenter l’école ou qu’elles ont été plus ou moins associées 

aux activités commerciales puissent à leur tour, renoncer à certains privilèges, pour diminuer 

d’une part les charges de l’Etat et permettre d’autre part d’investir dans le secteur le plus 

défavorisé : le secteur rural. 

«Nous devons reconnaître que ces catégories nous ont compris, parce que nos fonctionnaires ont 

subi deux ou trois fois des retenues très importantes et que de l’indépendance à maintenant, il 

n’y a pas de fonctionnaire qui puisse toucher le tiers de ce qu’il gagnait avant 

l’indépendance. Le Mali et les responsables maliens tirent leur inspiration de l’édification 

socialiste de la théorie du Marxisme Léninisme. Mais nous n’adaptons pas sa 

philosophie matérialiste, nous n’adaptons pas son athéisme parce que nous sommes croyants. 

«D’autre part, nous estimons qu’il ne peut pas y avoir de contradictions entre la pratique d’une 

religion et l’adhésion à une définition socialiste des rapports sociaux entre les diverses couches 

d’une population. Etant donné que nous pouvons être croyants, que nous pouvons être 

musulmans, que nous sommes convaincus d’une part que nous appartenons à une société, que 

nous sommes des chaînons de cette société et que, d’autre part, appartenant tous à une même 

nation, à une même société, nous devons nous considérer comme frères, dès lors il est 

impensable que nous puissions, nous, par le fait que nous avons été plus ou moins dotés par 

notre naissance ou par la chance d’avoir fréquenté 1′école, il est impensable que 

nous construisions le pays à notre profit exclusif, au détriments couches les plus défavorisées 

parce que celles-là n’ont pas été dotées comme nous par la naissance ou par la fréquentation de 

l’école, et aussi parce qu’elles n’ont pas, pour le moment, le moyen de s’exprimer. Nous 

estimons donc, quant à nous, qu’on peut être profondément socialiste tout en restant croyant. Du 

fait même que toutes les couches de la population ont été mobilisées pour la conquête de 

l’indépendance, il était normal que les ressources du pays appartiennent à toutes ces couches 

et qu’elles soient équitablement réparties entre ces couches, entre tous les éléments productifs 

du pays. 
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«Pour nous, c’est une question de justice sociale, et nous pensons en croyants qu’il n’y a pas de 

religion qui ne repose pas sur la justice sociale, qu’il n’y a pas de religion qui ne mette en avant 

le respect des principes de justice sociale, qu’il n’y a pas de religion qui ne mette pas en 

avant les sentiments de fraternité et de solidarité à l’égard de ses frères. C’est pour ces raisons 

donc que nous disons que, croyants musulmans, nous édifierons le socialisme. Nous nous 

sommes aussitôt attaqués en premier lieu à l’organisation pour le développement ; puisque 

n’ayant de capitalisme, n’ayant pas de commerçants maliens privés, n’ayant pas d’industries, 

nous n’avions donc pas de nationalisation à opérer. II nous fallait donc partir de l’organisation 

de notre société qui, déjà, avait des habitudes de vie communautaire, il fallait partir des réalités 

de notre société pour l‘organiser rationnellement dans la voie du socialisme, afin de tuer dans 

l’œuf, si elles pouvaient exister, toutes tendances vers la thésaurisation, vers l’accaparement 

par une minorité, des ressources du pays. 

«L’organisation socialiste du Mali touche donc les paysans, touche en particulier le domaine 

économique. 

«Au niveau des villages nous avons créé ce que nous appelons les Groupements Ruraux. Ces 

Groupements Ruraux, dans leur développement doivent être de véritables coopératives 

villageoises, de véritables communes villageoises ayant une vie autonome, c’est-à-dire 

possédant leur budget de fonctionnement et d’investissement, et possédant aussi leurs sources 

de revenus. Les Groupements Ruraux reposent sur les champs collectifs, parce que chez nous le 

problème de la réforme agraire ne se pose pas : ce qui se pose surtout, c’est le manque de bras 

pour cultiver les terres. II y a en effet plus de terres que de bras pour les cultiver. Nous ne nous 

sommes jamais battus entre nous pour avoir des terres cultivables. D’autre part nos paysans sont 

tous propriétaires de leurs terres qu’ils travaillent, propriétaires de la terre qu’ils cultivent 

aujourd’hui parce que si le paysan cultive une terre pendant deux, trois ou quatre ans et que 

cette terre s’appauvrit, il l’abandonne pour aller s’installer plus loin. La première parcelle 

devient jachère. Après quelques années d’exploitation, il va s’installer ailleurs. Pour nous, en 

plus du problème des bras, il y a comme vous le voyez, celui de la fixation du paysan. 

«Donc comme je l’ai déjà dit, le problème de terre ne se pose pas; mais ce qui se pose ou 

contraire, c’est le problème de la fixation du paysan et l’exploitation rationnelle de la parcelle 

sur laquelle il est installé, et cela pour éviter cette nomadisation traditionnelle préjudiciable 

d’une part à une action sociale, et d’autre part à la conservation de la végétation du pays. 

«Nous avons pour cela créé des champs collectifs qui sont travaillés en commun par les 

populations. L’attention, l’aide et l’assistance du Parti et du Gouvernement sont portées dans les 

villages sur les champs collectifs en priorité, et cette assistance multiforme répond toujours aux 
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normes d’étendue et d’entretien exigées par le Parti, alors qu’autrefois les paysans étaient aidés 

soit individuellement, soit collectivement (rarement d’ailleurs d’une manière collective, c’était 

plutôt individuellement) par l’ancien système. Les ressources des champs collectifs sont versées 

à la caisse du Groupement Rural. 

«Deuxième point : je vous ai indiqué au début de mon exposé, que la commercialisation des 

produits agricoles était effectuée par les grosses sociétés étrangères avec des Maliens comme 

intermédiaires. 

« Aujourd’hui avec le système du Groupement Rural, les paysans sont invités à commercialiser 

directement eux-mêmes leurs produits avec les sociétés nationales maliennes chargées de cette 

commercialisation en l’occurrence la SOMIEX, et l’Office des Céréales. La ristourne
-
 qui était 

naguère consentie aux intermédiaires, est ainsi versée directement à la caisse du Groupement 

Rural. Cela constitue donc une deuxième source de revenus pour les paysans. 

« Troisième source de revenu : Au niveau de chaque Groupement Rural, il a été recommandé de 

construire un magasin de stockage des articles de première nécessité. 

«Et justement pour favoriser les populations rurales handicapées par les distances par rapport 

aux grands centres d’approvisionnement nous avons fixé des prix nationaux : c’est dire que les 

marchandises vendues dans les grandes villes subissent une partie des frais de transport, c’est-à-

dire supportent une partie des frais de transports des marchandises vendues aux populations 

rurales, pour que celles-ci puissent les acheter à un prix relativement normal, à la portée de leurs 

moyens au même prix d’ailleurs pratiqué dans les grands centres. Ces articles de première 

nécessité sont dans les grands magasins des Groupements Ruraux, et les bénéfices réalisés par 

leur vente sont versés également à la caisse des Groupements Ruraux. 

«Selon le niveau politique et les ressources des populations dans certaines régions et sur 

recommandation du Parti, les populations de certains villages versent une cotisation qui 

constitue la quatrième source de revenus pour les Groupements Ruraux. 

«Au fur et à mesure que les champs se développent et que se créent les fermes du Groupement 

Rural ainsi que d’autres activités plus ou moins rémunératrices, le Groupement Rural se 

développe ; donc parallèlement ses ressources s’accroissent. Notre action tend à ce que, petit a 

petit, ces «Groupements Ruraux prennent à leur charge une partie des dépenses des institutions 

sociales ainsi qu’une partie des dépenses d’urbanisme des villages. A cet égard, notre Parti a 

lancé la politique des chantiers d’honneur, c’est-à-dire que les organismes du Parti : les comites 

au niveau du village ou de la fraction, les bureaux politiques d’arrondissement ou de section, 

mobilisent les populations vers des objectifs bien définis en dehors des champs collectifs qui 
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constituent une institution permanente. C’est ainsi qu’entre autres elles entreprennent la 

construction d’écoles, de dispensaires, valorisant ainsi toutes les ressources. De la sorte, cette 

organisation de plus en plus appréciée par les populations rurales, a eu une telle répercussion 

dans certaines circonscriptions qui étaient en retard, qu’en mains de deux mois certaines 

circonscriptions, certaines sections sont arrivées avec la conjonction des champs collectifs et des 

magasins de stockage, à créer partout les Groupements Ruraux. 

«Je disais que ces villages doivent arriver à s’administrer eux-mêmes, parce qu’au niveau de 

chaque village nous avons mis en place ce que nous appelons le Conseil de Village qui est élu 

par 1′ensemble des électeurs (hommes et femmes) du village. Le Président du Conseil de 

Village est nommé chef du village. C’est la même organisation qu’au niveau de la Fraction ou 

de la Tribu. Donc, de la base au sommet, l’organisation démocratique de l’administration se 

trouve ainsi sauvegardée. Cela a permis aux ruraux qui étaient opprimés par des chefs de canton 

et des féodaux sous l’administration coloniale d’affirmer leur personnalité et de s’élever à la 

notion de responsabilité, non seulement dans l’administration du village, mais aussi dans le 

développement économique de celui-ci. Voila comment nous organisons les paysans. Toutefois 

nous n’avons pas supprimé les champs familiaux parce que nous estimons que le champ familial 

est un facteur de stimulation, et surtout parce que nous savons que la collectivisation intégrale 

avant d’être obtenue, doit nécessairement tenir compte des étapes à franchir. Nous aurons 

beaucoup fait déjà en suscitant l’intérêt des paysans en faveur des champs collectifs tout en 

ménageant 1′existence des parcelles familiales. 

«Dans le secteur économique notre tâche a été facile au niveau du gros commerce par la 

création de la Société Malienne d’Importation et d’Exportation que nous appelons la SOMIEX. 

Elle a le monopole de toutes les exportations et celui d’importations des articles les plus 

essentiels, c’est-à-dire des articles qui sont de large consommation. En outre La SOMIEX 

importe, en concurrence avec les sociétés privées les autres articles. II est évident que cet 

organisme commercial a considérablement réduit l’intervention des secteurs commerciaux 

étrangers dans la vie économique du pays. Les derniers documents de la Chambre de Commerce 

précisaient qu’en République du Mali, l’Etat contrôle 80 % des activités économiques. 

«Nous avons créé dans tous les secteurs économiques des sociétés maliennes qui n’ont pas de 

monopoles : Air-Mali, Régie des Transports Routiers, Société Nationale des Travaux Publics, la 

Pharmacie Populaire, La Librairie Populaire, etc. Mais nous avons cependant un problème, c’est 

1′existence de cette catégorie plus ou moins parasitaire qui s’est formée autour du gros 

commerce étranger, je veux parler des petits commerçants et des Dioulas. Ils sont nombreux et 

nous estimons que c’est une faiblesse de notre système. Cependant toutes les dispositions sont 

prises pour éliminer, corriger cette faiblesse. C’est ainsi qu’au niveau des grands centres, 
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puisque déjà les villages ont leurs Groupements Ruraux et leurs magasins de stockage, (donc la 

il n’y a pas de traitants, pas de petits commerçants qui interviennent), nous avons créé des 

coopératives de consommation que nos sociétés d’Etat approvisionnent en priorité. S’il reste 

encore des stocks de marchandises après cette première opération, ces sociétés d’Etat peuvent 

les livrer aux petits commerçants que nous avons organisés au niveau de chaque grand centre en 

« Société de Caution Mutuelle ». 

«Toutefois il reste évident qu’au fur et à mesure que les coopératives de consommation se 

développeront parce qu’elles ne seront pas chargées exclusivement de prendre les marchandises 

pour les céder à leurs membres, elles doivent aussi prospérer pour avoir au niveau des quartiers 

une vie autonome comme au niveau des villages. Le problème des petits commerçants se 

résorbera progressivement. Déjà certaines coopératives de consommation sont assez avancées 

puisque sur leurs ressources elles ont un plan de développement sur trois ans ou quatre ans 

autour desquels elles construiront des écoles, des maternités, maisons de jeunesse etc, etc. 

«Voila donc, dans le secteur économique, comment nous construisons le socialisme. 

«Donc à échéance, plus ou moins brève, les intermédiaires seront supprimés entre nos sociétés 

commerciales et les villages et les activités commerciales mercantiles réduites et éliminées 

grâce au développement des Coopératives de consommation. 

«Alors nos camarades Maliens qui se livraient à ces activités commerciales mercantiles seront 

obligatoirement orientés vers d’autres secteurs de la production, au besoin vers le secteur de la 

production agricole. A cet égard, notre budget prévoit un fonds de reconversion pour les 

Maliens qui désirent se livrer à ces activités agricoles. Ils seront organisés et groupés en 

coopératives villageoises lesquelles seront fédérées en groupements de coopératives villageoises 

qui seront aidées à leur tour par le Gouvernement jusqu’à ce que leur organisation puisse 

subvenir à leurs propres besoins. 

«Dans ce domaine nous avons déjà réalisé plusieurs reconversions. 

«Il y a un secteur qui n’est pas très étendu, c’est celui de l’exploitation agricole de l’Etat. Nous 

n’avons qu’une exploitation agricole : l’Office du Niger, qui, malheureusement, est déficitaire, 

mais c’est un déficit qui nous honore, parce que quand nous prenions la gestion il plafonnait à 

1milliard et demi, alors qu’actuellement, depuis deux ans, avec les efforts de la direction ainsi 

que les mesures économiques que nous avons prises, l’exercice 1963 n’a accusé qu’un déficit de 

120 millions. Cette année, la Direction pense même parvenir à une gestion équilibrée. C’est 

donc dire que nous nous acheminons vers une gestion bénéficiaire de cette grande entreprise 

qu’est l’Office du Niger. 
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«A côté, nous avons des fermes d’Etat qui ont plus d’expérimentation que d’exploitation. 

«Mais toutes nos sociétés, qu’elles soient commerciales ou agricoles doivent intervenir sur leurs 

bénéfices dans le budget d’équipement de notre plan de développement. Et ces sociétés et 

entreprises, ces industries que nous avons créées ou qui sont en cours de création sont gérées par 

les employés eux-mêmes d’où leur autogestion. Leurs Directeurs sont nommés par le 

Gouvernement. De plus en plus, nous nous acheminons vers la formule selon laquelle les 

travailleurs seront payés en fonction des ressources des Sociétés et Entreprises qui les utilisent. 

Mais pour éviter une certaine anarchie, surtout la tendance au repliement des Sociétés et 

Entreprises sur elles-mêmes et toute velléité de ne pas insérer ainsi leurs actions dans le cadre 

national du plan de développement, les ressources, les bénéfices des Sociétés et Entreprises 

d’État sont ainsi répartis : un certain pourcentage pour les salaires, un certain pourcentage pour 

les œuvres sociales au sein de la société, de l’entreprise, et un certain pourcentage pour 

l’approvisionnement du budget d’équipement. 

«Voilà donc un autre aspect de la construction du socialisme au Mali. 

«Nous devons vous dire que malgré que nous n’ayons pas eu au départ un capitalisme malien à 

affronter, nous avons rencontré des difficultés, puisque vous vous souvenez qu’en 1962 il y a eu 

un mouvement de subversion qui est parti justement du milieu des petits commerçants et appuyé 

par certains éléments de l’ancienne option en politique. Mais très rapidement, ce mouvement de 

subversion a été éliminé. 

«Nous devons reconnaître aussi qu’il n’est pas facile de modifier fondamentalement les 

habitudes de vie, de pensée de ceux qui, sous le système colonial, avaient une situation 

relativement plus aisée, plus confortable que celle de la majorité des populations. II s’agit des 

fonctionnaires, des petits commerçants, etc. II est évident que les mesures que nous prenons 

pour adapter progressivement leurs revenus aux réalités économiques du pays et qui réduisent 

ces mêmes revenus, suscitent certes en eux des crises de mécontentement, mais qui, loin de 

s’étendre à une large échelle, se limitent à des individus et, très rapidement, avec l’organisation 

politique, nous arrivons à dissiper ces mécontentements. 

«Je crois avoir ainsi répondu aux questions qui ont été posées sur la construction du socialisme 

au Mali. 

«J’aborde maintenant les questions ayant trait aux problèmes africains. 

« Je commencerai par ceux qui touchent aux relations entre la Mauritanie et le Mali. 
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«Dès son indépendance en 1960, et d’ailleurs avant la conférence qui a donné naissance à la 

Charte de Casablanca, la République du Mali avait reconnu la République de Mauritanie. Nos 

relations sont excellentes, puisque nous avons pu, grâce à la rencontre que j’ai eue à Kayes avec 

le Président en 1963, liquider le contentieux qui existait entre nos deux pays, contentieux dont 

nous avons eu à supporter hélas tous les aspects négatifs, puisque ce sont nos populations qui 

avaient été tuées, qu’on a razziées, des villages incendiés, les troupeaux razziés, et ramenés en 

Mauritanie et un soldat et deux agents des forces de sécurité tués, etc. 

«Nous pensons que nous avons donné là quand même une leçon parce qu’il est évident que si 

nous avions été un pays à réaction rapide, nous aurions tenu à réparer par les armes les attaques 

dont nos populations avaient souffert. Nous avons heureusement pu ramener très rapidement à 

la raison nos unités militaires stationnées dans le secteur intéressé et qui voulaient donner la 

réplique. 

«Mais au cours de la réunion de Kayes, nous sommes arrivés à une délimitation sur carte de nos 

frontières. Nos chefs de circonscriptions sont à l’œuvre pour matérialiser ces frontières. Les 

populations sont à reconnaître, et depuis sur le plan extérieur, nous n’avons pas eu un seul 

instant à nous plaindre des représentants de la République Islamique de Mauritanie. Donc en 

résumé, nos relations sont excellentes. 

« Une autre question qui touche le Mali et un autre pays africain, la teneur de l’accord 

économique algéro-malien. 

«Cet accord est un accord de coopération économique du genre de celui que nous avons signé 

avec bon nombre de pays : échanges commerciaux, accord de paiement, etc. Dans l’application, 

le Gouvernement Algérien et le Gouvernement Malien s’emploieront à ce que ces accords, ne 

soient pas des accords symboliques sans lendemain. Et nos délégations au cours de notre séjour 

se sont rencontrées, pour préciser les produits, les marchandises que nos deux pays doivent 

échanger. Du côté algérien, les produits industrialisés, les fruits. 

« Du côté malien, des produits agricoles et éventuellement de la viande. Telle est la teneur de 

l’accord algéro-malien. 

 «Une autre question, c’est notre point de vue sur le Transsaharien. 

«Je dois vous dire que s’il ne dépendait que de la République du Mali, le Transsaharien entrerait 

dans le domaine des réalisations, parce que vous savez, le Sahara était présenté autrefois comme 

une barrière, d’où l’expression Afrique du Nord, Afrique Blanche et Afrique Noire ! Le Sahara 

était considéré comme infranchissable. 
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«Mais au contraire, maintenant le Sahara est devenu un élément de liaison. Pour nos deux pays, 

il l’a d’ailleurs toujours été. En effet jadis, des échanges traditionnels s’effectuaient. Ils 

s’effectuent aujourd’hui avec un volume de plus en plus croissant entre le Mali et l’Algérie. 

Donc l’application de nos accords serait facilitée si le Transsaharien existait, et leur volume 

s’accroîtrait également si cette voie devenait une réalité. C’est pour vous dire combien la 

République du Mali souhaite que le Transsaharien puisse être réalisé dons le meilleur délai. 

«J’aborde maintenant les questions posées sur le Congo. 

«Vous savez qu’après l’assassinat du Premier Ministre Patrice Lumumba, le Congo a connu une 

période d’instabilité permanente malgré la présence des troupes de l’O. N. U. II appartiendra à 

l’histoire de préciser si la présence et l’intervention des troupes de l’O. N. U. ont été bénéfiques 

ou non pour la République du Congo. 

«Je dois vous dire que la République du Mali n’a jamais accepté de verser sa contribution au 

Fonds d’Intervention du Conseil de Sécurité de l’O.N.U. Par ailleurs jusqu’ici n’ont pas été 

définies les circonstances de la mort du Premier Ministre Patrice Lumumba, ni situées les 

responsabilités autour de son assassinat; cependant I’O. N. U. avait bien envoyé au Congo une 

mission qui avait pour objet essentiel de situer les responsabilités et les circonstances de 

l’assassinat du Premier Ministre Patrice Lumumba. Je pense également qu’il est bon de rappeler 

les circonstances qui ont facilité au Congo l’assassinat du Premier Ministre Lumumba. Il a été 

démissionné par un Chef d’Etat, d’où violation de la Constitution malgré qu’il était fort de 

l’appui du Parlement Congolais. Cela a pu passer inaperçu. II s’était ensuite placé sous la 

protection de I’O. N. U. 

«Et vous qui suivez de très près la vie internationale, je voudrais vous poser une question dont je 

ne vous demande pas aujourd’hui la réponse, mais à laquelle je vous demande de réfléchir :  » 

Qui a mis fin a cette protection de 1′O. N. U. dont bénéficiait Patrice Lumumba ? Et 

comment a-t-on mis fin à cette protection ?  » Un autre point sur lequel je voudrais vous 

demander de faire la lumière :  » Par qui Lumumba et ses amis ont-ils été arrêtés ?  » A cet 

égard je vous signale un film qui, je crois, a été réalisé par les Soviétiques, film dons lequel on 

voit Lumumba et ses amis les mains liées au dos, jetés comme des paquets dans un véhicule 

avant d’être embarqués à bord d’un avion qui devait tous les conduire au Katanga. Et dans le 

film on voit des gardes frapper à coups de crosse et de pieds Lumumba et ses amis, et même 

arracher la barbe à Patrice Lumumba. Ces événements se produisaient à Léopoldville ! 

«D’autre part, lorsqu’il y a eu le Gouvernement d’Adoula, qui a fait dissoudre le Parlement 

parce que ce parlement a demandé la libération d’Antoine Gizenga 
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«Auparavant qui avait arrêté Gizenga et les centaines de nationalistes congolais ? Qui a 

demandé l’intervention Américaine au Congo ? En vérité nous pensons que dans le problème 

congolais il y a encore beaucoup de responsabilités qui n’ont pas été situées. Mais est-ce qu’il 

faudrait pour autant ne pas rechercher dans ce chaos au Congo une solution qui puisse permettre 

à son peuple de pouvoir enfin s’exprimer librement ? Non ! Nous avions espéré que, quels que 

soient les hommes, il arrive un moment où ils peuvent connaître une crise de conscience par la 

confrontation de leur passé avec ce qu’ils souhaiteraient être dans l’avenir. Aussi nous avions 

pensé que Tschombé avait traversé cette crise de conscience et qu’il se donnait comme objectif 

la réparation du mal dont il a été un des instruments contre les nationalistes congolais. Je ne dis 

pas l’instrument, mais un des instruments parce que les autres sont là-bas, occupant même des 

postes de responsabilité, de sorte qu’il ne faut pas dissocier le problème Tschombé des 

problèmes Kasavubu et Adoula. 

«Pour nous, c’est en effet le même problème. Nous avions donc espéré que si l’intervention 

étrangère se développait au Congo, étant donné le processus qui se pose dans ce pays et que 

beaucoup d’entre nous ne connaissent pas (les oppositions tribales) le Congo serait un foyer 

d’instabilité et de subversion permanentes en direction des pays africains qui auraient opté pour 

un système d’édification de leurs pays sur le plan politique et sur le plan économique; un centre 

de conceptions pour les grandes puissances, et de proche en proche, on assisterait à une tuerie, à 

des révolutions sans contenu révolutionnaire, plutôt avec un contenu rétrograde, et l’Afrique 

deviendrait une seconde Amérique Latine ou les règnes se succèdent à la cadence que vous 

connaissez selon le bon vouloir des puissances d’argent. Donc pour éviter cela à l’Afrique, il 

fallait absolument que puisse prendre fin l’intervention étrangère qui a été sollicitée et créée par 

le Président Adoula ; il fallait donc que les Congolais, oublient le passé et si tous sont 

réellement nationalistes et engagés à la sauvegarde de l’indépendance de leur pays, puissent, ne 

serait-ce que dans un premier temps, se réconcilier afin que puisse prendre fin l’intervention 

étrangère. Qu’ils puissent eux Congolais, résoudre leurs problèmes, même si plus tard ils 

devraient, dans le règlement intérieur de ces problèmes en arriver à s’affronter. 

«Nous sommes persuadés que ce qui sera mortel pour l’Afrique, donc pour nous tous, ce sera le 

développement de l’intervention étrangère. Or, nous savons qu’aucun peuple ne peut accepter 

d’être humilié, de se sentir chaque fois sous la domination d’une puissance étrangère, d’un autre 

peuple. C’est le cas actuel du Congo. Personnellement je dois vous dire que je suis très inquiet 

de cette situation, non seulement pour le Congo lui-même mais aussi pour les Etats voisins et 

plus tard pour nous tous. A cet égard, avec mon ami Ben Bella, nous avons procédé à des 

échanges de points de vue et nous avons estimé que l’O.U.A. devra se saisir du problème 
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congolais. Ce ne sera pas une ingérence dans  les affaires intérieures du Congo, parce que le 

problème congolais n’est plus le problème congolais. S’il était seulement le problème congolais, 

il n’y aurait pas d’étrangers, II n’y aurait pas eu d’intervention étrangère. Donc si des étrangers 

au continent africain peuvent intervenir au Congo, nous estimons nous aussi qu’en tant 

qu’Africains, nous avons plus de droit que ces étrangers pour intervenir dans le problème 

congolais. Aussi, avons-nous estimé que l’O.U.A. devra se saisir de la question pour le Congo 

lui-même, pour la sécurité des Etats voisins, pour notre propre sécurité et pour la dignité 

africaine. 

«La dernière question, c’est mon opinion, celle du Mali sur la politique de la France envers les 

pays en voie de développement, en particulier les pays africains. 

«Cette politique française, vous la connaissez. Elle a été définie par le Général de Gaulle. La 

France, dans l’aide aux pays africains, donnait plus qu’elle ne prêtait, c’est-à-dire donc qu’il y 

avait plus de subventions que de prêts. Or, malheureusement La plupart du temps, tout au moins 

dans certains pays, ces subventions n’ont pas été judicieusement utilisées ou profit des 

populations. Et la France, en raison de sa vocation universelle, pense qu’elle ne devra pas 

limiter son assistance aux seuls pays africains, mais à l’ensemble des pays sous-développés en 

dehors même du cadre de l’organisation de la Communauté Économique Européenne. 

«Personnellement, j’estime que la position actuelle de la France est la meilleure parce qu’elle 

oblige les Etats africains en particulier, et les pays sous-développés en général, à avoir un plus 

grand souci de la gestion des fonds qui ne leur sont plus donnés, mais qui leur sont dans une 

large proportion prêtés. 

«La République du Mali, quant à elle, souscrit entièrement à cette forme, parce que comme vous 

le savez, nous ne sommes pas pour les solutions de facilité. Je vous ai parlé des événements de 

1962. Je dois préciser qu’en aucun moment nous n’avons mis en cause le Gouvernement 

Français, mais nous savions que les Maliens qui avaient été à la base de ce mouvement étaient 

soutenus par certains éléments français. Nous savons aussi que maintenant, après l’échec du 

mouvement de rébellion organisé dans l‘extrême Nord de notre pays, après un premier échec, 

ces éléments français ne se consolent pas d’avoir été vaincus Ils révisent leur stratégie et 

pensent pouvoir nous encercler par la création d’un foyer de subversion. Ils se 

préparent également à introduire des armes au Mali. Evidemment le Gouvernement Français est 

en dehors du coup. Mais qui peut dire que cette réprobation contre ces Français ne pourrait pas 

dans une certaine mesure, porter atteinte à l’amitié et à la confiance du Peuple Malien pour le 

Peuple Français, même si ce peuple, même si le Gouvernement Français n’en assument pas les 

responsabilités ? Voilà pourquoi nous estimons qu’il est essentiel que le Gouvernement Français 
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prenne toutes ses responsabilités et considère que ces éléments qui organisent la subversion 

dans les Etats africains travaillent contre lui et travaillent contre le Peuple Français. 

«Voilà, Mesdames, Messieurs, les réponses que j’ai pu apporter à vos questions, et je vous 

remercie très sincèrement de l’attention avec laquelle vous avez suivi mon exposé. Je suis 

convaincu que vous pourrez les exploiter pour une meilleure compréhension de la politique 

intérieure de la République du Mali, de sa politique africaine et internationale. 

« Je  vous remercie ». 

Modibo KEITA 

Disponível em Solidarité Africaine pour la Democratie et la l’indépendence  

http://www.partisadi.net/2012/08/il-y-a-plus-de-40-ans-le-president-modibo-keita-avait-

dit-au-sujet-de-la-rebellion-au-nord-mali-%E2%80%A6%E2%80%A6/  
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II - Carta dos chefes Kel Tamacheque à De Gaulle, 1958. 

Fonte: Lawal, C.K. La Rébelion Touareg au Niger. Raison de persistence 

et tentatives de solution. Paris, L’Hamattan, 2010, p.133-135.   
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III - Lei 57-27 de 10 de janeiro de 1957 criando uma Organização 

Comum das Regiões Saarianas - Journal Officiel de la Répúblique 

Française 
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IV – Decreto 63-511 57-27 de 14 de maio de 1963, liquidação dos 

serviços da Organização Comum das Regiões Saarianas - Journal 

Officiel de la Répúblique Française 
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