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RESUMO 

 

Visando contribuir com os estudos relacionados à produção literária da escritora nigeriana 

Chimamanda Ngozi Adichie no Brasil, e estimular novos olhares teóricos para ela, este 

trabalho tem por objetivo analisar como a relação entre a história e a ficção se dá no seu 

segundo romance, Half of a Yellow Sun (2006), por meio da aproximação das reflexões 

teóricas de Hutcheon (1991), no que diz respeito à problematização da história pela ficção. 

Pela prévia exploração de sua trajetória literária, bem como pelo exame de seus estudos no 

Brasil e posterior ênfase na constituição histórica de sua produção, pretende-se verificar de 

que forma a história pode estar representada no romance e refletir acerca do aspecto 

construtivo que a narativa ficcional apresenta.   

 

Palavras-chave: Chimamanda Ngozi Adichie. Half of a Yellow Sun. História. 
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ABSTRACT 

 

Aiming to contribute to the studies related to the literary production of the Nigerian writer 

Chimamanda Ngozi Adichie in Brazil and also stimulate new theoretical looks over it, this 

work intents to analyze how the relation between history and fiction happens in her second 

novel, Half of a Yellow Sun (2006), by approaching Hutcheon's (1991) theoretical reflections 

regarding to the problematization of history by fiction. Through a previous exploration of her 

literary path, as well as by examining her studies in Brazil and later emphasizing the historical 

constitution of her production, it intends to notice how history can be represented in the novel 

and reflect on the constructive aspect that the fictional narrative presents. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pela sua crença na literatura e nas histórias que ela é capaz de propagar e multiplicar, 

bem como pela sua luta incansável pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, 

Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana contemporânea, tem alcançado grande 

visibilidade internacional. Ela é autora de três famosos romances, Purple Hibiscus (2003), 

Half of a Yellow Sun (2006) e Americanah (2013), e da coletânea de contos The Thing Around 

your Neck (2009), que foram publicados no Brasil pela Cia das Letras como Hibisco Roxo 

(2011), Meio Sol Amarelo (2008), Americanah (2014) e No Seu Pescoço (2017), 

respectivamente.  

Adichie também conquistou notoriedade pelos dois famosos discursos que pronunciou 

em 2009 e 2012, The Danger of a Single Story e We Should All Be Feminists, em português 

―O perigo de uma história única‖ e ―Sejamos todos feministas‖, em que ela se utiliza das 

próprias histórias pessoais para discutir dois aspectos: a criação de estereótipos acerca de 

determinado lugar ou pessoa, ocasionados pelas histórias únicas comumente veiculadas no 

discurso internacional, e a necessidade do engajamento de homens e mulheres na luta pela 

igualdade de direito entre os gêneros. Também é autora de Para Educar Crianças Feministas: 

um Manifesto (2017).  

Com suas obras e declarações, Adichie consegue levantar inúmeras questões relevantes 

que contribuem para a expansão das discussões que movem o pensamento humano. Gênero, 

nação, classe, raça, identidade, diáspora, colonização, cultura: são todos aspectos tateados e 

desenvolvidos por sua produção literária e seus discursos. No Brasil, as pesquisas que tomam 

suas obras como objeto de estudo têm aumentado consideravelmente nos últimos anos. 

Artigos, dissertações e teses começaram a ser elaborados a partir de suas primeiras 

publicações e os mais variados aspectos são ressaltados. Uma das discussões que parece ainda 

não ter sido realizada pela crítica literária no Brasil diz respeito à problematização da história 

pela ficção, percebida em aspectos estruturais e de linguagem no romance Half of a Yellow 

Sun (2006), escolhido como objeto de estudo deste trabalho.  

Half of a Yellow Sun
1
 é o segundo romance de Adichie e é considerado uma de suas 

obras mais famosas, pelo retrato histórico que embasa sua narrativa. A trama resgata o 

contexto nacional no período histórico de 1960 a 1970, em que a Guerra Civil da Nigéria, ou 

                                                 
1
 Posteriormente, adotar-se-á o acrônimo HYS para fazer referência a este título. 
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Guerra de Biafra, acontece. Tendo em vista a expansão dos estudos de Adichie e a falta de 

uma ênfase nos aspectos históricos problematizados pela sua obra, este trabalho visa 

contribuir com essa gama de pesquisas, analisando de que forma a história da Guerra se 

apresenta e se relaciona com a história ficcional e como essa relação contribui para a 

construção da história da Nigéria no presente. Pretende-se verificar como essa 

correspondência entre a história e a ficção revela que ambas as narrativas são construtos da 

linguagem que podem, igualmente, reelaborar e multiplicar as histórias do passado. 

Uma das propostas teóricas que reflete acerca da problematização da história pela ficção 

é a discussão elaborada pela teórica norte-americana Linda Hutcheon (1991), em Poética do 

pós-modernismo: história, teoria, ficção
2
. Nesse estudo, a autora explora de que forma o 

fenômeno do pós-modernismo está caracterizado em determinadas obras, salientando a 

maneira pela qual sua fundamentação histórica desafia o próprio conceito de conhecimento 

histórico e literário, refletindo na teoria e na prática estética as implicações ideológicas 

presentes na cultura à sua volta. Para Hutcheon (1991), a ―metaficção historiográfica‖ – nome 

que ela cunha para a ficção pós-moderna, se caracteriza principalmente pela contestação dos 

sistemas que regem a prática humana, fazendo isso pela problematização da história na ficção. 

O fenômeno do pós-modernismo é um assunto que tem sido estudado e discutido por 

inúmeros teóricos em diversas áreas do conhecimento. Como este trabalho se propõe refletir a 

respeito da relação entre a história e a ficção percebida no romance HYS, optou-se por 

aproximar essas características às discussões teóricas empreendidas por Hutcheon (1991) a 

fim de sugerir uma possível abordagem de análise.  

Assim, o primeiro capítulo deste trabalho traça um percurso cronológico da trajetória 

literária da escritora, ilustrando seus primeiros passos no mundo da leitura e da escrita, sua 

formação acadêmica, bem como as produções literárias que ela apresentou até o presente 

momento. Também retoma as premiações que ela recolheu ao longo de sua carreira, que 

alavancaram o reconhecimento internacional do seu trabalho, assim como deram visão ao seu 

notório posicionamento político. O capítulo prossegue com uma explanação dos seus dois 

famosos discursos, The Danger of a Single Story e We Should All Be Feminists, ambos 

disponíveis e veiculados on-line, que tratam, respectivamente, dos perigos de se disseminar 

uma história única a respeito de determinada pessoa, situação, cultura, nação, dificultando o 

processo de reconhecimento da humanidade entre elas, e os efeitos da desigualdade de 

direitos entre os gêneros, apontando para a necessidade do engajamento das pessoas nas 

                                                 
2
 Posteriormente, adotar-se-á a palavra Poética para fazer referência a este título. 
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discussões acerca do feminismo atualmente. E, por fim, o último tópico do capítulo explora o 

ponto em que se encontram os estudos de Adichie no Brasil, contribuindo para sua expansão e 

visibilidade. 

O segundo capítulo discorre, a princípio, a respeito da necessidade de Adichie de 

retomar o tema da Guerra de Biafra em sua obra, demonstrando as razões apresentadas pela 

escritora como forma de responder a um antigo desejo, visando levantar discussões acerca do 

que foi o confronto e, ao mesmo tempo, prestar homenagem à geração que enfrentou o 

período e que o carrega na memória. Também apresenta considerações quanto à característica 

da escritura de Adichie de misturar história e ficção, que a qualifica como pertencente a uma 

geração de escritores contemporâneos que retomam temas de produções anteriores, mas 

levantam novos questionamentos. A sequência do capítulo traz uma breve explanação acerca 

da história por trás da narrativa, atentando para o contexto que desencadeou a guerra e as suas 

consequências.  

O terceiro capítulo enfoca a problematização da história em HYS, ressaltando os pontos 

de aproximação do romance com as reflexões elaboradas por Hutcheon (1991). Para isso, o 

capítulo se divide em cinco subtópicos que manifestam, respectivamente: uma exploração 

breve dos aspectos que ratificam a aproximação entre a ficção e a teoria; a forma como o 

romance dá ênfase às experiências individuais sobre os fatos da guerra; como os protagonistas 

da trama são caracteristicamente ex-cêntricos; a fragmentação de perspectiva e a 

descontinuidade narrativa engendrada pelo romance; e, por fim, a metanarrativa histórica que 

está imbricada na narrativa principal. Cada subtópico explora os pontos delineados pela 

teoria, na medida em que analisa as características do romance que refletem esses aspectos. 
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CAPÍTULO 1 CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE: THE LITERARY HISTORY OF 

THE STORYTELLER 

 

1.1 Adichie, a contadora de histórias 

 

Mais do que uma notável escritora, uma figura pública e uma das principais vozes 

intelectuais contemporâneas, Chimamanda Ngozi Adichie é uma premiada romancista e 

comentadora social, fomentadora de debates a respeito da igualdade de gênero, do poder 

inerente às relações humanas, das consequências do colonialismo e de assuntos que afligem 

nações, como etnia, raça, religião e linguagem, sendo todas estas questões ligadas diretamente 

à sua produção literária. É conhecida como um grande ícone feminista e por seu influente 

posicionamento político nas discussões e entrevistas de que participa, bem como nos 

discursos que profere. 

Defensora da ideia de literatura como religião, como forma de compreensão e 

entendimento acerca do mundo, para a escritora, a literatura e as histórias que ela propaga têm 

como característica fundamental o dever de promover debates, de abrir espaço para 

questionamentos, pois viabilizam discussões acerca de aspectos que seriam quase impossíveis 

de discutir de outra forma. Na Conferência Internacional Igbo
3
 de 2018, evento realizado 

anualmente pela instituição SOAS, da Universidade de Londres, que teve com tema 

―Memory, Culture and Community: remembering the past, imagining the future‖
4
, Adichie 

menciona, em conversa com estudantes do Departamento de Inglês: ―literature should start 

conversations, literature should speak to us and also, literature is a way to talk about things 

that might be almost impossible to talk about otherwise‖
5
 (ADICHIE, 2018). Nesse sentido, 

ela sublinha a importância da arte literária na abertura de discussões e reflexões relevantes 

acerca de temas que são sutilmente ignorados em nosso cotidiano.  

A atividade crítica ressaltada por ela, caracterizada pelo movimento interpretativo que 

vai do textual ao extratextual, na medida em que destaca uma dinâmica dialética de troca com 

a literatura no processo de compreensão do mundo, também não deixa de salientar o valor da 

                                                 
3
 Grupo étnico do centro-sul e sudeste da Nigéria, sendo um dos maiores grupos étnicos da África. Existem duas 

grafias possíveis para a denominação da etnia: Ibo e Igbo. 
4
 Memória, Cultura e Comunidade: lembrando o passado, imaginando o futuro. 

5
 A literatura deveria iniciar conversas, a literatura deveria falar conosco e também é uma forma de conversar a 

respeito de coisas que talvez fossem quase impossíveis de conversar a respeito de outra forma. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=W0KXRGNlUpQ (todas as traduções são de nossa autoria). Acesso em: 31 

out. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=W0KXRGNlUpQ
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linguagem escrita na construção e desconstrução das concepções que governam nossas 

práticas. Ao dar à literatura o poder de expressar aquilo que não conseguimos, ela expõe 

também a natureza geradora da linguagem, que permite a iluminação e a denúncia dos seus 

possíveis e múltiplos significados.  

Nascida em setembro de 1977, no estado de Enugu, na Nigéria, é a quinta de seis 

irmãos, de uma família de classe média Igbo; Chimamanda Ngozi Adichie viveu a infância e 

a adolescência na cidade universitária de Nsukka, primeira universidade autônoma e 

completamente nativa da Nigéria, onde os pais trabalhavam. Seu pai, James Nwoye Adichie, 

primeiro professor de estatística do país, também foi vice-reitor da Universidade, enquanto 

sua mãe, Grace Ifeoma Adichie, foi a primeira mulher a ocupar um dos cargos na 

administração da instituição.  

O fato de seus pais trabalharem e residirem no campus da instituição durante sua 

infância permitiu que ela tivesse amplo acesso à leitura e à literatura desde tenra idade. Em 

um dos seus discursos mais famosos, a autora comenta que se tornou leitora e escritora muito 

cedo, produzindo ainda na infância histórias ilustradas que sua mãe era obrigada a ler: ―I was 

an early reader, [...] I was also an early writer, [...] I began to write, at about the age of seven, 

stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read‖
6
 

(ADICHIE, 2009). A leitura, segundo ela, era atividade comum na família, mas foi em 

Adichie que a paixão pelas histórias se desenvolveu e se transformou em algo além do 

simples hábito, transformando-se na vontade de também contar histórias.  

A autora concluiu o ensino fundamental e médio na escola da universidade e, apesar do 

amor pela escrita, chegou a cursar Medicina e Farmácia na mesma instituição por um breve 

período de tempo. Segundo ela, o que se esperava de filhos que eram destaque na escola, por 

tradição, era que frequentassem cursos de prestígio e reconhecimento nas sociedades em 

geral, como Medicina, Direito ou Engenharia. O não reconhecimento das artes e das letras 

como atividades de estima é algo que a autora sempre recorre com pesar, quando menciona 

sua trajetória literária. 

No entanto, aos dezenove anos, tendo recebido uma bolsa de dois anos para cursar 

Comunicação, na Universidade de Drexel, nos Estados Unidos, Adichie deixa a Nigéria e vai 

morar com a irmã, que já vivia lá, para assumir a bolsa. Depois, ela segue os estudos em 

                                                 
6
 Eu fui uma leitora precoce […] Eu também fui uma escritora precoce, [...] Eu comecei a escrever perto dos 7 

anos de idade, histórias à lápis com ilustrações em giz de cera que minha pobre mãe era obrigada a ler. 

Disponível em: https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story. Acesso em: 31 

out. 2018. 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
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Comunicação e Ciência Política na Universidade Estadual Leste de Connecticut, graduando-

se com máxima distinção – summa cum laude – em 2001. Cursa ainda mestrado em Escrita 

Criativa pela Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland, e em Estudos Africanos, 

pela Universidade Yale, em Connecticut, em 2003 e 2008, respectivamente.  

Após o primeiro mestrado, já tendo publicado seu primeiro romance, Purple Hibiscus 

(2003), em português Hibisco Roxo (2011), que marcou o início do grande reconhecimento 

que, então, viria a atingir, ela recebe uma bolsa Hodder pela Universidade de Princeton, em 

New Jersey, para seguir com o projeto de escrita do seu segundo romance, Half of a Yellow 

Sun (2006), traduzido como Meio Sol Amarelo (2008), sendo o primeiro livro da autora 

publicado no Brasil. Nessa mesma instituição, ela também leciona uma disciplina de 

Introdução à Ficção, no período letivo da bolsa, 2005-2006.  

Alguns anos mais tarde, recebe financiamento para pesquisa e produção literária pelo 

Instituto Radcliffe de Estudos Avançados da Universidade de Harvard, o qual permitiu que 

ela prosseguisse com sua trajetória, publicando a coletânea de contos chamada The Thing 

around Your Neck (2009), em português No Seu Pescoço (2017), e finalizasse seu terceiro 

romance, Americanah (2013), escrito da mesma forma na versão brasileira, publicado em 

2014. A autora é ainda detentora da bolsa de estudos MacArthur de 2008, de $500,00, 

concedida anualmente pela Fundação John D. e Catherine T. MacArthur, para pessoas que 

demonstram extraordinária originalidade e dedicação em suas atividades criativas e que são 

cidadãos ou residentes dos Estados Unidos. 

 Ainda no período acadêmico na Nigéria, como na graduação nos Estados Unidos, a 

autora já exercia a prática da escrita profissionalmente. Contribuiu com edições para a revista 

The Compass, publicada pelos alunos do curso de Medicina da Universidade da Nigéria, bem 

como escreveu artigos para a revista Campus Lantern enquanto estava na Universidade de 

Connecticut, sendo sempre destaque entre os alunos e recolhendo os melhores elogios de 

professores. No ano de publicação do seu primeiro romance, em 2003, a escritora tinha apenas 

vinte e seis anos e já contabilizava alguns prêmios por contos previamente publicados.  

Apesar de já possuir uma coleção de poemas publicada em 1997, com o nome 

Decisions, bem como uma peça de teatro de 1998, que se baseia na Guerra Civil da Nigéria, 

chamada For Love of Biafra, foi a partir de 2002 que ela começou a adquirir reconhecimento 

internacional, acumulando prêmios em famosos concursos de contos, tais como o BBC Short 

Story Award, com o conto The Harmattan Morning, o prêmio O. Henry de 2003, por The 

American Embassy, e o Prêmio PEN International David T. K. Wong, pelo conto que também 

se baseia na Guerra de Biafra, homônimo do seu segundo romance, Half of a Yellow Sun.  
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Seu primeiro romance, publicado originalmente em 2003, pela editora independente 

Algonquin Books, da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, gira em torno de temas como o 

fundamentalismo religioso, o conservadorismo e a violência doméstica. Narrada por Kambili, 

uma menina de quinze anos em busca de sua voz, a obra é o retrato de uma infância abusiva 

em um lar fanaticamente religioso, governado por um pai católico, carismático e rigoroso que 

é uma figura pública de respeito e admiração, pelas suas boas práticas em sociedade, mas que, 

no entanto, bate em sua esposa e filhos na privacidade do lar.  

Ao analisar a representação feminina no romance, Bonnici (2006, p.22) repara que o 

terror sentido pela protagonista diante do ambiente sufocante criado pelo pai, ―industrial rico, 

proprietário de jornal e católico fundamentalista, revela não apenas as contradições 

individuais, mas, de modo especial, as forças sociais transindividuais operando na construção 

da sociedade e as tensões inerentes a essas forças‖. A incoerência da postura do pai na 

narrativa produz reflexões a respeito do uso da religião como forma de sustentar e 

fundamentar as relações de poder em sociedade, bem como explora as diferentes concepções 

de bem e mal, entre o que pode ser considerado moralmente certo ou errado e a forma como 

essas questões são construídas e articuladas pela linguagem e interpretação. 

 

- Eu devia ter tomado conta de Mama. Veja como Obiora equilibra todo o peso da 

família de tia Ifeoma sobre a cabeça. E eu sou mais velho do que ele. Devia ter 

tomado conta de Mama. 

- Deus sabe mais - disse eu. - Os caminhos de Deus são misteriosos. 

Pensei em como Papa ficaria orgulhoso de me ouvir dizer isso, em como ele 

aprovaria aquela frase. Jaja riu, a risada saindo em jatos pelo nariz. 

- Misteriosos mesmos. Veja o que Deus fez com Seu fiel servo Jó, e até com Seu 

próprio filho. Mas você já se perguntou por quê? Por que Ele tinha de assassinar o 

próprio filho para nos salvar? Por que ele simplesmente não nos salvou de uma vez? 

[...] Quis dizer a Jaja que meus olhos estavam formigando com as lágrimas que eu 

não havia chorado, que eu ainda queria e tentava escutar os passos de Papa na 

escada. Que havia pedaços esparramados dentro de mim que me machucavam e que 

eu jamais poderia colocá-los de volta no lugar, pois todos aqueles lugares haviam 

desaparecido (ADICHIE, 2011, s/p.).  

 

Por ser o primeiro, esse romance abrange uma vasta gama de trabalhos acadêmicos que 

o utilizam como objeto de estudo, analisando aspectos que passeiam pelas inúmeras questões 

que ele sugere, assumidas pelo viés pós-colonial. Heather Hewett (2005), em Coming of Age: 

Chimamanda Ngozi Adichie and the Voice of the Third Generation, discute a respeito da 

forma como Adichie segue a trajetória da tradição literária nigeriana, revelando forte 

influência dos primeiros escritores considerados a primeira geração, bem como de escritores 

de outras nações africanas. Ele destaca que essa intertextualidade nacional e transnacional 

―suggests the presence of a heterogeneous, diasporic dimension within contemporary Nigerian 
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literature – a dimension present within many national literatures of the postmodern, globalized 

world‖
7
 (p.75). Também relata que, pela análise de alguns aspectos na obra, além de traços de 

influência, o romance se apresenta como uma reescrita das grandes obras da tradição 

nigeriana, no sentido de melhorá-las e desafiá-las, podendo ser entendido como uma revisão 

intergeracional e intertextual desses romances (2005, p.80). Considerando trechos no romance 

que mostram referências à Things Fall Apart, do famoso escritor Chinua Achebe, ele 

questiona: 

 

How better to alert the reader that familiar terrain – both the events and the Nigeria 

of Achebe's novel – will be rewritten and remapped? Adichie's rewriting pays 

homage to one of the forefathers of Nigerian literature (indeed, of Anglophone 

African literature) while it also challenges him.  […] Adichie‘s revisionary gesture 

emphasizes how pertinent the line ―things fall apart‖ remains. Twenty-five years 

after the publication of his novel, Achebe's observation resonates with a younger 

generation who may not have experienced colonialism but has instead lived through 

the "postcolonial mayhem" of the past two decades.
8
 (HEWETT, 2005, p.79) 

 

Com esse primeiro aclamado romance, Adichie já consegue demonstrar sua posição 

frente às literaturas tradicionais, evidenciando sua postura de reelaboração temática e 

ideológica da história, bem como da vida social que ela observa e experimenta. ―In the 

celebration of Nigerian history, even when ‗temporarily dislocated‘, […] Adichie educates 

non-Africans and alienated Africans about the indomitable African spirit‖
9
, assevera Ogwude 

(2011, p.110), ao delinear paralelos ideológicos entre os escritores Chinua Achebe, Wa 

Thiong‘o Ngugi e Adichie. Segundo ela, sua habilidosa combinação de técnica e inteligência 

revela seu grande talento em mostrar as alternativas cotidianas que podem ser saudáveis, mas 

também negativas e autodestrutivas. Com caráter questionador acerca da priorização dos 

valores coloniais sobre os valores nacionais,  

 
she debunks the notion and legitimacy of the position that foreign colonial culture 

and values should be the benchmark for [them] Africans. She argues like the masters 

                                                 
7
 Sugere a presença de uma dimensão heterogênea e diaspórica dentro da literatura nigeriana contemporânea - 

uma dimensão inserida em muitas literaturas nacionais do mundo pós-moderno e globalizado. 
8
 Como melhor alertar o leitor de que o terreno familiar - tanto os eventos quanto a Nigéria do romance de 

Achebe - será reescrito e remapeado? A reescrita de Adichie é uma homenagem a um dos pais da literatura 

nigeriana (na verdade, da literatura africana anglófona), enquanto também o desafia. […] O gesto revisionário de 

Adichie enfatiza quão pertinente a expressão ―as coisas se despedaçam‖ se mantém. Vinte e cinco anos após a 

publicação de seu romance, a observação de Achebe ressoa com uma geração mais jovem que pode não ter 

experimentado o colonialismo, mas que viveu o "caos pós-colonial" das últimas duas décadas. 
9
 Na celebração da história nigeriana, mesmo quando "deslocada temporalmente", [...] Adichie educa não 

africanos e africanos alienados acerca do indômito espírito africano. 
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of the art have done before her that alien values which are embraced even when they 

were not properly understood can only lead to self-destruction
10

 (2011, p.119).  

 

Por esse caráter revisionista, inovador e questionador, com esse romance Adichie foi 

amplamente premiada e aclamada pela crítica, tendo recebido o Hurston/Wright Legacy 

Award, em 2004, por melhor ficção de estreia, e o Commonwealth Writer‘s Prize, em 2005, 

por melhor livro de estreia, além de ter sido indicada para concorrer ao Orange Prize For 

Fiction (atualmente Women‘s Prize for Fiction) e para o John Llewellyn Rhys Prize, ambos 

em 2004. Purple Hibiscus já foi traduzido para vinte línguas até então e publicado no Brasil 

pela Companhia das Letras, em 2011, como Hibisco Roxo, com tradução de Julia Romeu.  

Nas primeiras considerações teóricas acerca da escrita da terceira geração nigeriana, 

Adesanmi e Dunton (2005, p.14) reparam que as preferências temporais e ideológicas, 

categorias duais dentro do colonialismo, estão no centro da determinação geracional nas 

literaturas africanas modernas. Essa questão da ideologia também se faz presente no que 

observa Hewett (2005) acerca da ligação da obra de Adichie com a geração contemporânea de 

escritores, particularmente escritoras, no que diz respeito aos temas em Purple Hibiscus. 

Ogwude (2011), após reconhecer que Adichie desafia a priorização dos valores estrangeiros 

sobre valores nacionais, afirma que, ideologicamente, Soyinka, Ngugi e Achebe sempre 

insistiram e demonstraram que escritores criativos devem olhar internamente para o que 

elevaria, nutriria e educaria seu povo e a si mesmo, sem arriscar seu importante papel de 

manter o padrão moral de sociedade pela avaliação crítica de todos os aspectos da vida social 

(2011, p.119). E é nesse caminho que Adichie segue, ―like the other writers of the third 

generation, and like Nigeria itself, she now must find her way forward – slowly, resolutely, 

indefatigably – into the future‖
11

, pressagia Hewett (2005, p.90) na conclusão de sua análise. 

Seguindo esse caminho ideológico de avaliação crítica da tradição e da sociedade 

contemporânea, o segundo romance de Adichie, Half of a Yellow Sun (2006), que é o objeto 

de estudo deste trabalho, retrata o cenário de pós-independência e tentativa de reorganização 

nacional da Nigéria, no período de 1960 a 1970, caracterizado pelo aumento das divergências 

étnicas e políticas no país, ainda vestígio das políticas de união colonial, marcado por golpes 

militares e terríveis massacres que fomentaram a divisão do país, motivando uma das guerras 

                                                 
10

 Ela desmascara a noção e a legitimidade da posição de que a cultura e os valores coloniais estrangeiros 

deveriam ser a referência para [eles] africanos. Ela argumenta, como os mestres da arte fizeram antes dela, que 

os valores estrangeiros que são abraçados mesmo quando não são corretamente compreendidos só podem levar à 

autodestruição. 
11

 Como os outros escritores da terceira geração, e como a própria Nigéria, ela agora precisa encontrar seu 

caminho – lenta, resoluta, incansavelmente – no futuro. 
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civis mais sangrentas da história africana. É narrado pela perspectiva de três personagens que 

enfrentam os desafios de sobrevivência e as graves consequências da guerra, refletindo na 

narrativa o caráter histórico da dramática realidade do conflito, bem como a perspectiva 

humana da vida social cotidiana que continua a acontecer mesmo nesses momentos. Para 

Hodges (2009), é justamente esse o ponto mais significante de contato e distinção da ficção de 

Adichie frente aos seus antecessores. Para ele, o livro dramatiza sua própria incapacidade de 

compreender plenamente a Guerra de Biafra, por negociar, com mais sucesso do que a 

maioria de seus predecessores, os dilemas implícitos na ficcionalização da guerra (2009, p.3). 

―How to reconcile or at least balance the competing demands of historicism and 

storytelling‖
12

 (HODGES, 2009, ibid.), ele questiona. 

HYS é visto como um memorável retrato da história que fundamenta os passos das 

gerações nigerianas por essa maneira de abordar a questão da guerra: tanto pela frágil e 

limitada perspectiva humana, quanto pelo contexto histórico, marcado pelas influências 

coloniais que acabaram fomentando e desencadeando as divergências no país pós-colonial. 

Comentando a respeito da ―aparente‖ estabilidade nacional que emergiu após a independência 

da Nigéria, em 1960, que apenas encobriu disparidades basilares em um país tão diverso, 

Hawley (2008, p.16) cita Davidson, afirmando que 

 

The ―nation‖ that follows colonialism is usually not much of a gift; throughout 

Africa, in fact, it has been more akin to ―the black man‘s burden,‖ a problematic 

assemblage of peoples who frequently enough have little more in common than 

proximity. Reflecting on this irony, Imre Szeman notes that ―the central insight into 

the phenomenon of the nation that is shared by all of the recent critical writing on 

the subject has been that all nations must be seen as essentially arbitrary 

configurations of culture and power, which the phenomenon of nationalism tries to 

obscure and make timeless and natural‖ (117)
13

. 

 

Ele ainda comenta que dentro dessa ideia de nacionalismo, as injustiças de colocar uma 

etnia contra a outra, que era prática central do governo colonial, acabaram minguando as 

chances de estabilidade e cicatrização na situação pós-colonial. No entanto, ele comenta que a 

ficção contemporânea, nesse sentido, surge como uma ferramenta de reconciliação, por 

sugerir que o tempo e a arte podem se tornar o único meio efetivo de digerir o veneno do 

                                                 
12

 Como reconciliar ou, pelo menos, equilibrar as demandas concorrentes do historicismo e da narrativa. 
13

 A ―nação‖ que segue o colonialismo geralmente não é um presente; em toda África, de fato, tem sido algo 

mais parecido com ―o fardo do homem negro‖, um agrupamento problemático de povos que frequentemente têm 

pouco mais em comum do que a proximidade. Refletindo acerca dessa ironia, Imre Szeman observa que ―a 

percepção central do fenômeno da nação, que é compartilhada por todos os recentes escritos críticos a respeito 

do assunto, tem sido a de que todas as nações devem ser vistas como configurações essencialmente arbitrárias de 

cultura e poder, que o fenômeno do nacionalismo tenta obscurecer e tornar atemporal e natural‖ (p.117). 
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passado e lentamente curar, de dentro para fora, o dano que foi causado (HAWLEY, 2008, 

p.16).  

HYS apresenta uma forte característica referencial, por ter sido escrito a partir de dados 

históricos reais, mas também por ter se baseado em relatos pessoais de quem viveu o período, 

como indicado pela própria autora do romance. Ademais, deixa evidente a intenção de 

contribuir para a construção de um elo entre a história e a ficção, salientando a importância 

desta para aquela, ao apresentar na ficção novos olhares interpretativos para a história, 

capazes de, se não mudar a visão que se tem do que foi a Guerra Civil da Nigéria, ou Guerra 

de Biafra, então colaborar para a compreensão coletiva de um passado histórico atualmente 

negligenciado. Nas palavras do grande amigo e escritor queniano, Binyavanga Wainaina, a 

respeito da obra de Adichie: ―We need to take control of our history, so we can manage our 

present. And it is this idea that is the inspiration behind this novel‖
14

. 

 

Ele argumenta que a Nigéria não tinha economia nenhuma, até a independência. O 

Estado colonialista era autoritário, uma ditadura despreocupadamente brutal, 

destinada a beneficiar a Grã-Bretanha. A economia, em 1960, consistia em 

potenciais — matérias-primas, seres humanos, espíritos animados e algum dinheiro 

que sobrou nas cooperativas, depois que os britânicos levaram embora o grosso para 

reconstruir a economia do pós-guerra. E havia também o petróleo recém-descoberto. 

Porém os novos líderes nigerianos estavam otimistas demais, ambiciosos demais 

com projetos de desenvolvimento que iriam lograr a credibilidade do povo, ingênuos 

demais na hora de aceitar empréstimos estrangeiros extorsivos, interessados demais 

em imitar os britânicos, em assumir as atitudes superiores, os hospitais de primeira e 

os salários melhores que, durante tanto tempo, foram negados aos nigerianos. Ele 

acena para problemas complexos que o novo país terá de enfrentar, mas se concentra 

nos massacres de 1966. As razões ostensivas — vingança pelo ―golpe ibo‖, protesto 

contra um decreto unitário que faria o povo do Norte sair perdendo no 

funcionalismo público — não tinham a menor importância. Assim como também 

não importava o número variável de mortes: três mil, dez mil, cinquenta mil. O 

importante foi que os massacres assustaram e uniram os ibos. O importante foi que 

os massacres fizeram de antigos nigerianos fervorosos biafrenses. (ADICHIE, 2008, 

p.240) 

 

Trechos como esse, que apresentam uma linguagem narrativa com forte embasamento 

histórico, ao mesmo tempo em que deixam evidentes traços críticos de subjetividade, 

aparecem na obra na forma de partes de um livro sendo elaborado por trás da narrativa 

principal. Essa característica e outros aspectos de extrema relevância da obra contribuem para 

a compreensão do caráter histórico do romance, que suplementa a narrativa ficcional, focada 

na perspectiva social. Esses elementos de ligação entre história e ficção, de crítica quanto à 

                                                 
14

 Precisamos ter o controle da nossa história, para que possamos lidar com nosso presente. E é essa ideia que é a 

inspiração por trás desse romance. 
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natureza construtiva de ambas as narrativas serão revistos e melhor discutidos no capítulo de 

análise deste trabalho. 

Uma curiosidade a respeito dessa grande obra é a forma como o escritor Chinua 

Achebe, ícone da literatura africana, que também exerceu forte inspiração na produção 

literária de Adichie, respondeu ao contato com ela. Após ler o manuscrito, ele escreve as 

seguintes palavras, presentes hoje no site oficial da autora, bem como mencionadas diversas 

vezes pela própria escritora em entrevistas e também impressa na capa do livro publicado em 

Lagos, na Nigéria, pela editora Farafina:  

 

We do not usually associate wisdom with beginners, but here is a new writer 

endowed with the gift of ancient storytellers. Chimamanda Ngozi Adichie knows 

what is at stake, and what to do about it. She is fearless or would not have taken on 

the intimidating horror of Nigeria‘s civil war. Adichie came almost fully made‖
15

.  

 

O reconhecimento de um literato consagrado iluminou ainda mais os caminhos de 

Adichie, pois, além de ser um dos escritores que abriu caminhos para que a literatura africana 

alcançasse reconhecimento internacional, sua resposta significou para Adichie, em suas 

próprias palavras, ―the validation of a writer whose work had validated me‖
16

 (ADICHIE, 

2012). A relação de admiração da escritora por Achebe advém da infância, do momento em 

que a obra do escritor desperta nela a consciência da própria realidade, dos personagens, da 

linguagem e do mundo com o qual ela se sentia familiarizada. 

 

I grew up writing imitative stories. Of characters eating food I had never seen and 

having conversations I had never heard. [...] Then came a glorious awakening: 

Chinua Achebe‘s fiction. Here were familiar characters who felt true; here was 

language that captured my two worlds; here was a writer writing not what he felt he 

should write but what he wanted to write. His work was free of anxiety, wore its 

own skin effortlessly. It emboldened me, not to find my voice, but to speak in the 

voice I already had.
17 

                                                 
15

 Nós geralmente não associamos sabedoria com iniciantes, mas aqui está uma escritora agraciada com o dom 

dos antigos contadores de histórias. Chimamanda Ngozi Adichie sabe o que está em jogo e o que fazer com isso. 

Ela é destemida, ou não teria assumido o horror intimidador da Guerra Civil da Nigéria. Adichie veio quase 

totalmente pronta.  
16

 A validação de um escritor cuja obra validou-me. Disponível em:  

https://www.premiumtimesng.com/entertainment/108378-chinua-achebe-at-82-we-remember-differently-by-

chimamanda-ngozi-adichie.html. Acesso em: 31 out. 2018. 
17

 Eu cresci escrevendo histórias imitativas. De personagens comendo o que eu nunca tinha visto e tendo 

conversas que eu nunca tinha ouvido. [...] Então veio um glorioso despertar: a ficção de Chinua Achebe. Ali 

estavam personagens familiares que pareciam verdadeiros; ali estava a linguagem que capturava meus dois 

mundos; ali estava um escritor escrevendo não o que ele achava que deveria escrever, mas o que ele queria 

escrever. Seu trabalho era livre de ansiedade, vestia sua própria pele sem nenhum esforço. Isso me encorajou, 

não para encontrar minha voz, mas para falar na voz que eu já tinha. Disponível em:  

https://www.premiumtimesng.com/entertainment/108378-chinua-achebe-at-82-we-remember-differently-by-

chimamanda-ngozi-adichie.html. Acesso em: 31 out. 2018. 
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Publicado primeiramente pela editora Fourth Estate, de Londres, apesar de ter sido 

publicado também na Nigéria, pela editora Farafina, e posteriormente nos Estados Unidos, 

pela Alfred A. Knopf, causou enorme repercussão internacional e também recebeu vários 

prêmios literários, sendo importante destacar o Orange Broadband Prize for Fiction 

(atualmente conhecido como Women‘s Prize for Fiction), em 2007, até então um dos mais 

prestigiosos prêmios literários do Reino Unido, e o ‗Best of the Best‘ dos vencedores da 

segunda década da mesma premiação, em 2015. Foi também finalista do National Book 

Critics Circle Award, em 2006. Está traduzido para mais de vinte e cinco línguas até hoje e 

chegou ao Brasil em 2008, como Meio Sol Amarelo, primeiro livro de Adichie publicado no 

país, pela Companhia das Letras, traduzido por Beth Vieira. 

 Além de premiações e nomeações memoráveis, a obra foi ainda adaptada para o cinema 

em 2013, sob a direção de Biyi Bandele, dramaturgo e cineasta nigeriano. A estreia do filme 

na Nigéria causou certa repercussão nacional, por ter sido adiada, como consequência dos 

rumores de que o filme acabasse incitando conflitos étnicos tão caros à nação. No entanto, 

Adichie comenta, em uma entrevista ao programa HARDTalk da BBC, em 2014, que o 

adiamento da estreia do filme acabou se tornando uma situação vergonhosa, tendo em vista 

que o romance teria um caráter muito mais político do que o filme e, sendo assim, poderia ter 

causado maior desconforto: ―I think it‘s a shame, really, because the film isn‘t even very 

political, the novel is much more political than the film‖
18

 (ADICHIE, 2014). Essa situação 

demonstra, mais uma vez, a visão da autora a respeito de sua ficção, salientando o caráter 

político que retoma a história ao mesmo tempo em que a coloca em questionamento. ―The 

way in which Adichie deals with the rehistoricisation of the Biafran War in the novel can be 

described as an act of socio-political engagement to remember the violence of the conflict and 

to place its enduring trauma in historical perspective‖
19

 (PLAIAS, 2013, p.35). 

Seguindo com a trajetória literária de Adichie, a coletânea The Thing around Your Neck, 

publicada em 2009, que reuniu doze contos, sendo onze deles previamente publicados em 

jornais, periódicos e revistas para os quais a autora escrevia, é sua terceira obra publicada 

internacionalmente. Foi pré-selecionada pelo Commonwealth Writers Prize, de 2010, por 

                                                 
18

 Eu acho que é uma vergonha, de verdade, porque o filme nem é mesmo muito político, o romance é muito 

mais político que o filme. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EsWfm0_xgkc. Acesso em: 31 

out. 2018. 
19

 A maneira como Adichie lida com a re-historização da Guerra da Biafra no romance pode ser descrita como 

um ato de engajamento sociopolítico para lembrar a violência do conflito e para colocar seu permanente trauma 

em uma perspectiva histórica. 

https://www.youtube.com/watch?v=EsWfm0_xgkc
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melhor livro da Região Africana, sendo também nomeada por outras premiações de grande 

visibilidade. Questões pessoais e políticas permeiam seus contos, sendo a maioria deles 

retrato do país e seus costumes e as dificuldades da vida como imigrante na América.  

Um dos contos dessa coletânea, chamado ―Ghosts‖, previamente publicado na revista 

Zoetrope: All-Story, também tateia o assunto da Guerra de Biafra e as perdas e consequências 

posteriores a ela. No primeiro parágrafo da trama, o protagonista James Nwoye, professor de 

matemática aposentado, de 71 anos, reencontra um conhecido que se presumia morto na 

guerra. ―‗You‘re alive?‘ I asked. I was quite shaken. My family and I saw him on the day he 

died, July 6, 1967, the day we evacuated Nsukka in a hurry, with the sun a strange fiery red in 

the sky and nearby the boom-boom-boom of shelling as the federal soldiers advanced‖
20

 

(ADICHIE, 2009, s/p.) O encontro surpreendente dos dois e a conversa que eles iniciam 

levantam questionamentos a respeito do visível esquecimento da história pelas novas 

gerações, demonstrando, no entanto, o quão presente ela ainda se faz, anos depois, como 

fantasma, na vida dos que viveram o período e que precisaram conviver com e apesar dela, na 

atualidade. 

 

Ikenna was silent for a while, and then he said, ―How is your little girl, Zik? She 

must be a grown woman now.‖ […] 

―The war took Zik,‖ I said in Igbo. Speaking of death in English has always had, for 

me, a disquieting finality.  

Ikenna breathed deeply, but all he said was ―Ndo,‖ nothing more than ―Sorry.‖ I was 

relieved he did not ask how––there are not many hows anyway––and that he did not 

look inordinately shocked, as if war deaths are ever really accidents.[…] 

But we hardly talked about the war. When we did, it was with an implacable 

vagueness, as if what mattered were not that we had crouched in muddy bunkers 

during air raids after which we buried corpses with bits of pink on their charred skin, 

not that we had eaten cassava peels and watched our children‘s bellies swell from 

malnutrition, but that we had survived
21

 (ADICHIE, 2009, s/p.). 

 

                                                 
20

 ―Você está vivo?‖, perguntei. Eu estava comovido. Minha família e eu o vimos no dia em que ele morreu, 6 de 

julho de 1967, o dia em que evacuamos Nsukka às pressas, com o sol em um estranho vermelho ardente no céu e 

bem perto o bum-bum-bum dos bombardeios a medida em que os soldados federais avançavam. 
21

 Ikenna ficou em silêncio durante um tempo e então disse: ―Como está sua filha, Zik? Deve estar uma mulher 

feita agora.‖ [...] 

―A guerra levou Zik,‖ eu disse, em Igbo. Falar de morte em inglês sempre teve, para mim, uma inquietante 

finalidade. 

Ikenna respirou fundo, mas tudo o que disse foi ―Ndo‖, nada além de ―Sinto muito‖. Fiquei aliviado por ele não 

ter perguntado como—não existem muitas maneiras diferentes, de qualquer forma—e de não ter parecido 

exageradamente chocado, como se as mortes das guerras pudessem ser realmente acidentais. [...] 

Mas nós mal falamos sobre a guerra. Quando o fazíamos, era com uma implacável inconsistência, como se o que 

importasse não fosse que tivéssemos nos agachado em bunkers lamacentos durante os ataques aéreos, após os 

quais nós enterrávamos cadáveres com pedaços rosados na pele carbonizada, não que tivéssemos comido cascas 

de mandioca e visto a barriga de nossos filhos inchada pela desnutrição, mas que nós sobrevivemos. 
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Relações entre lembrar e esquecer, entre falar e silenciar, entre o conflito de gerações e 

a forte ligação com a história também aparecem em outro conto. Publicado anteriormente na 

revista The New Yorker, em 2008, o conto chamado ―The Headstrong Historian‖ explora o 

impacto na cultura tradicional africana causado pela intervenção dos missionários cristãos 

europeus. Esse tema é analisado por Braga (2010), em seu artigo Trocando o próprio nome: 

identidade cultural e memória em “The headstrong historian”, de Chimamanda Ngozi 

Adichie, no qual ele discute as referências histórico-culturais que recriam o trauma do 

colonialismo e seus reflexos em tempos pós-coloniais. Nesse trabalho, ele analisa a 

característica da troca de nomes tradicionais para nomes ingleses, que suscitam 

questionamentos a respeito da cultura e identidade e a forma como as gerações se posicionam 

frente à própria história.  

Adichie e as relações que sua produção literária tem com outros escritores, bem como 

os aspectos culturais e identitários que sua obra apresenta, são explorados por diversos 

estudiosos, dentre eles Daria Tunca, membro do Departamento de linguagens modernas, no 

Centro de pesquisa em estudos pós-coloniais da Universidade de Liège, na Bélgica. Tunca 

possui artigos publicados no campo de pesquisa em literatura africana, com ênfase na ficção 

nigeriana, os quais abordam vários aspectos da literatura de Adichie, além de também ser a 

mantenedora de um site
22

 que reúne a bibliografia da autora, com uma lista notável de 

trabalhos que possuem, como objeto de estudo, a obra da escritora.  

No artigo Appropriating Achebe: Chimamanda Ngozi Adichie’s Purple Hibiscus and 

“The Headstrong Historian”, Tunca (2012), usando conceitos de adaptação e apropriação 

como ferramentas analíticas, sugere que Adichie reescreve Achebe de maneira problemática, 

no que diz respeito ao conceito de intenção autoral. Ela demonstra que Adichie não só se 

baseia nas opiniões expressas por Achebe, mas também diverge delas, para expressar suas 

próprias convicções acerca de gênero, religião, historiografia e literatura. No conto em 

específico, Tunca (2012, p.239) aponta que ―in recounting the story of the colonization of 

Igboland from a female perspective, Adichie erases some of the blind spots of Achebe‘s 

narrative, empowering women in the process‖
23

.   

 

Her father found her exhausting, this sharp-tongued, headstrong daughter who had 

once wrestled her brother to the ground. (After which her father had warned 

                                                 
22

 The Chimamanda Ngozi Adichie website. Liège, Bélgica: University of Liège. Disponível em: 

<http://www.cerep.ulg.ac.be/adichie/cnabiblio.html>. Acesso em: 16 mar. 2019. 
23

 Ao recontar a história da colonização da terra Igbo a partir de uma perspectiva feminina, Adichie apaga alguns 

dos pontos cegos da narrativa de Achebe, capacitando mulheres nesse processo. 
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everybody not to let the news leave the compound that the girl had thrown a boy.) 

[…] 

But when the girls were separated and a woman teacher came to teach them how to 

sew, Nwamgba found this silly; in her clan girls learned to make pottery and a man 

sewed cloth
24

 (ADICHIE, 2009, s/p), 

 

Tunca argumenta que, contraditoriamente, Adichie desafia a visão de mundo do 

personagem masculino Okonkwo, no romance de Achebe, sem, no entanto, negar a existência 

de valores normativos de gênero na sociedade Igbo do século XIX, demonstrando como 

papéis de gênero são visivelmente construções culturais. 

Seguindo a linha das construções culturais e seus questionamentos, o último romance de 

Adichie, Americanah
25

, publicado em 2013, e listado entre os melhores livros do ano pela 

New York Times Book Review, narra a história de um jovem casal que acaba se separando e 

vivendo vidas distintas, depois que Ifemelu vai viver nos Estados Unidos para estudar, em 

busca de um futuro melhor. O romance se inicia em Princeton, Estados Unidos, com a 

protagonista ―about to braid her hair for the journey home‖
26

 (ADICHIE, 2013, s/p), na 

Nigéria. No caminho até o salão, o leitor acompanha os pensamentos da personagem a 

respeito das pessoas que ela observa e como ela as descreveria em seu blog anônimo recém-

encerrado, ―called Raceteenth or Various Observations About American Blacks (Those 

Formerly Known as Negroes) by a Non-American Black‖
27

 (ADICHIE, 2013, s/p). A 

estrutura do romance se alterna entre flashbacks do passado e sentimentos e acontecimentos 

do presente. Durante o percurso até o salão, e enquanto a cabeleireira trança seu cabelo, ela 

relembra (e reconta) a história desde a adolescência até sua ida para os Estados Unidos. Partes 

da vida de Obinze, seu grande amor, também aparecem nessas alternâncias. As últimas partes 

da trama contam o retorno de Ifemelu à Nigéria e seu reencontro com Obinze.  

Além de abordar as agitações políticas do país sob a ditadura estabelecida após a guerra, 

questões raciais, de gênero, identitárias e de diáspora estão fortemente presentes na história. 

No que diz respeito à postura crítica de Adichie, percebida em toda a sua obra escrita, 

Guarracino (2014, p.2) salienta que a escrita de um blog em Americanah ―features 
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 Seu pai a achava exaustiva, essa filha de língua afiada e teimosa que uma vez lutou com seu irmão e o deixou 

no chão. (E que, depois disso, o pai havia avisado a todos para não deixarem que as notícias saíssem do 

complexo, de que a menina havia derrotado um menino.) [...] 

Mas quando as meninas foram separadas e uma professora veio ensiná-las a costurar, Nwamgba achou uma 

bobagem; em seu clã, as meninas aprendiam a fazer cerâmica e o homem costurava as roupas. 
25

 Uma curiosidade é que a jovem atriz Lupita Nyong‘o tem os direitos de reprodução do romance e 

protagonizará a história do livro em filme, que ainda está em fase de produção.  
26

 Prestes a trançar seu cabelo para a viagem de volta para casa. 
27

 Chamado Raceteenth ou Várias Observações Acerca dos Negros Americanos (Aqueles Anteriormente 

Conhecidos como Pretos) por uma Negra Não Americana. 
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prominently in the novel as such a space, both embedded in but also outside creative writing, 

and as a place where social realities of race can be discussed without the trappings of 

character and action‖
28

. Aponta ainda que, conforme a narrativa progride, os comentários se 

misturam, aparecendo tanto no blog como na ficção, ―contaminating fiction with the drive for 

elaboration expressed by blogging but also infusing blog entries of the emotional 

entanglements of creative writing‖
29

 (GUARRACINO, 2014, ibid.). Essa mistura de ficção e 

realidade, caracterizada pelos traços visíveis de subjetividade e crítica lancinantes, imbricados 

no aspecto metanarrativo do romance, faz a separação entre autor e obra, bem como suas 

fronteiras, dificilmente definidas.  

Americanah detém dois grandes prêmios literários: o Chicago Tribune Heartland Prize e 

o National Book Critics Circle Award, ambos em 2013. Ao relacionar o papel dos famosos 

prêmios internacionais na popularidade e no reconhecimento da literatura de autores como 

Adichie, Guarracino (2014, p.6) comenta que escritores nigerianos contemporâneos fazem 

parte desse panorama comercial e cultural, na medida em que se posicionam entre o papel de 

contadores de histórias de vidas locais – ainda que cosmopolitas – e de informantes nativos, 

elaborando a ―África‖ para compreensão e consumo ocidentais. Esse aspecto informativo 

conflui com a perspectiva geral da obra e da postura de Adichie, enquanto escritora e 

comentadora social, pois, com suas histórias escritas e seus discursos, ela demonstra visível 

dedicação em ―redress and rewrite media representation of postcolonial countries‖
30

 

(GUARRACINO, 2014, p.6).  

Colaborando com o panorama internacional da autora, as duas últimas obras 

mencionadas, a coletânea de contos e o romance, também possuem tradução para outras 

línguas e foram publicadas no Brasil em 2017 e 2014, como No Seu Pescoço e Americanah, 

respectivamente. Ambas as traduções são de Julia Romeu, pela Companhia das Letras. Nesse 

viés global, ainda em 2014, Chimamanda teve um dos seus mais famosos discursos adaptado 

e publicado no formato de ensaio, com mesmo título, We Should All Be Feminist. Parte dele 

foi, inclusive, utilizado como parte da canção ***Flawless, da cantora norte-americana 

Beyoncé Knowles, dando ao discurso da autora uma abrangência de público ainda maior. No 

mesmo ano, foi lançada a tradução, no Brasil, pela Companhia das Letras, com o nome 

                                                 
28

 Caracteriza-se proeminentemente no romance como um espaço particular, tanto embutido como também fora 

da escrita criativa, e como um lugar onde as realidades sociais da raça podem ser discutidas sem as armadilhas 

de personagens e ação. 
29

 Contaminando a ficção com a motivação para a elaboração expressa na escrita do blog, mas também inserindo 

entradas no blog acerca dos envolvimentos emocionais da escrita criativa. 
30

 Corrigir e reescrever as representações midiáticas de países pós-coloniais. 
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Sejamos Todos Feministas. Na Suécia, por uma iniciativa das organizações Swedish Women’s 

Lobby, da editora Albert Bonniers, foram distribuídas cópias do livro para cada adolescente 

no Ensino Médio, demonstrando a importância dada pelo país em resolver questões de gênero. 

O título também foi utilizado na coleção da estilista Maria Grazia Chiuri, primeira mulher a 

ser diretora de criação da famosa marca Dior, aparecendo no desfile Paris Fashion Week, de 

2016, como uma estampa em camiseta, contando com a presença da escritora. 

Já em 2017, Adichie publica outro pequeno livro, Dear Ijeawele, or A Feminist 

Manifesto in Fifteen Suggestions, publicado primeiramente na sua página do Facebook, em 

2016. Esse ensaio é a adaptação de uma carta aberta a sua amiga, em resposta a um pedido 

para que Adichie a ajudasse a criar sua filha como uma feminista. A publicação teve grande 

repercussão e proporcionou à autora maior oportunidade para discutir papéis de gênero e 

padrões socioculturais ainda tão enraizados nas culturas do mundo inteiro. No Brasil, ele se 

chama Para Educar Crianças Feministas: um Manifesto, e foi publicado pela Companhia das 

Letras, no mesmo ano. 

Além das publicações literárias e de cunho feminista, a autora também se posiciona 

politicamente onde mora, tendo apoiado abertamente a candidatura de Hillary Clinton nas 

eleições presidenciais norte-americanas de 2016, e participado da Women’s March on 

Washington, após a eleição do atual presidente. Seus artigos, crônicas, ensaios e entrevistas 

atuais abordam assuntos políticos e colocam em questão as ameaças recentes à democracia, 

tanto nos Estados Unidos como na Nigéria. Ela também já colaborou com publicações em 

jornais de grande circulação, como o The Guardian, New Yorker, New York Times, Finantial 

Times, Vanguard e outros.  

―Perhaps it is time to debate culture‖
31

, diz Adichie, em seu artigo de opinião Nigeria's 

immorality is about hypocrisy, not miniskirts, de 2008, para o The Guardian, no qual ela 

contesta um projeto de lei da Nigéria, na época, que criminalizava vestimentas  ―indecentes‖, 

usando a cultura como justificativa, argumentando que minissaias não fazem parte da tradição 

nigeriana. O foco de Adichie, ao levantar questionamentos a respeito de assuntos como esse, 

só deixa mais evidente sua vontade de usar da palavra para pensar e repensar práticas reais.  

Atualmente, a escritora ministra oficinas de escrita em Lagos, Nigéria, onde ela também 

tem morada, mas divide seu tempo entre a Nigéria e os Estados Unidos, participando 

internacionalmente de entrevistas, debates e conferências que exploram assuntos diversos. 

Como já mencionado pela escritora, o objetivo dessas oficinas é multiplicar histórias pela 

                                                 
31

 Talvez seja hora de debater a cultura. 
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ficção literária, permitir que pessoas possam contar suas histórias e assumir a visibilidade 

necessária para contribuir com a reelaboração do presente. 

O notável posicionamento da escritora e a visibilidade internacional que alcança 

refletem sua maneira de enxergar o mundo e sua crença na palavra como ferramenta para a 

transformação da sociedade, questionando, discutindo, contrariando padrões estabelecidos, 

por perceber como estes são construídos e, por conta disso, como podem ser denunciados e 

desconstruídos pela diversificação das histórias que são escritas e contadas. Ao aproximar 

ficção e vida real, fazer com que aquela reflita e conteste essa, usando a fala e a escrita 

mordazmente crítica e ironicamente sagaz, propõe uma continuação ou uma ligação dos 

assuntos pertinentes no seu universo ideológico com a sua expressão artística. Por conta disso, 

é interessante analisar os dois discursos mais notáveis da escritora, a fim de verificar como 

essa ligação se apresenta em sua fala e de que forma ela contribui para a compreensão e 

transformação do mundo. 

 

1.2 Adichie on The Danger of a Single Story and We Should All Be Feminists 

 

Grande observadora das emoções e relações humanas, a autora tem usado a 

receptividade internacional que sua produção literária atingiu como ferramenta para iniciar 

debates a respeito de assuntos de particular relevância ao redor do mundo. O que contribuiu 

para a sua notoriedade enquanto ativista e escritora são os dois célebres discursos 

proporcionados pela organização não governamental e sem fins lucrativos TED (Technology, 

Entertainment and Design), comprometida a veicular ideias e promover debates a respeito de 

assuntos globais. Todos os vídeos da plataforma, inclusive os de Adichie, estão disponíveis 

em vários idiomas, condição que permite maior abrangência de público.  

The Danger of a Single Story
32

, um dos vídeos mais assistidos de todas as conferências 

da organização, com mais de 17 milhões de visualizações, está disponível no site da fundação, 

com legendas para quase cinquenta idiomas, e continua a ser difundido e estudado até hoje.  

Foi proferido em 2009, na conferência TEDGlobal, em Oxford, e discorre acerca do que 

acontece quando pessoas e situações são reduzidas a uma única narrativa, quando os aspectos 

culturais de determinado lugar e/ou pessoa são limitados por estereótipos que surgem a partir 

dessas histórias únicas, que não abrangem o conjunto heterogêneo de histórias que formam 
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 The Danger of a Single Story, TED: Ideas Worth Spreading, 2009. Disponível em: 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story. Acesso em: 31 out. 2018. 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
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cada pessoa e as reduzem a uma coisa só, tendo como consequência um processo de 

desumanização do indivíduo.  

Nesse discurso, Adichie usa várias histórias pessoais para demonstrar o quão prejudicial 

pode ser para a construção da própria identidade e para o reconhecimento do outro como ser 

semelhante acreditar em uma história única. O primeiro exemplo que ela dá é sua experiência 

de leitura na infância. Por ler livros de autores estrangeiros, em sua maioria norte-americanos 

e britânicos, repletos de personagens com características diversas às dela, desde cedo ela 

passou a acreditar que os livros, em sua essência, deveriam ser sempre acerca de coisas com 

as quais ela não conseguia se identificar: personagens loiros, de olhos azuis e cabelos lisos, 

que gostavam de brincar na neve, comer maçãs e se vislumbrar com o sol aparecendo de 

repente.  

No entanto, a crença na história única a respeito dos livros foi contestada quando ela 

descobriu a literatura africana, quando leu Chinua Achebe, Camara Laye, escritores que 

serviram como fonte de novas histórias, diferentes daquelas que ela estava acostumada a ler e, 

mais importante, com personagens que a representavam. Mesmo reconhecendo os benefícios 

do contato com aqueles primeiros livros, que aguçaram sua imaginação e criatividade, ela 

conta que foi a descoberta de obras de escritores africanos que impediu que ela tivesse uma 

história única com relação ao que eram essas coisas chamadas ―livros‖ e o que eles 

representavam em sua essência. 

 

Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become 

convinced that books by their very nature had to have foreigners in them and had to 

be about things with which I could not personally identify. Now, things changed 

when I discovered African books. […] I went through a mental shift in my 

perception of literature. I realized that people like me, girls with skin the color of 

chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature 
33

 

(ADICHIE, 2009). 

 

Para problematizar e também para servir como fonte de várias histórias, Adichie cria em 

sua narrativa de HYS uma maneira de olhar para o passado com variadas perspectivas. Os três 

personagens principais pelos quais a narrativa é focalizada diferem entre si em gênero, idade, 

classe e raça: uma mulher negra de classe alta, um jornalista inglês branco e um menino negro 

e sem estudo da zona rural. Além de perceber a história por três olhares distintos, a autora 

                                                 
33

 Porque tudo que eu havia lido eram livros nos quais as personagens eram estrangeiras, eu convenci-me de que 

os livros, em sua essência, tinham que ter estrangeiros e tinham que ser sobre coisas com as quais eu não podia 

me identificar. Bem, as coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos. [...] Eu passei por uma mudança 

intelectual na minha percepção sobre literatura. Eu percebi que pessoas como eu, meninas com a pele cor de 

chocolate, cujos cabelos crespos não poderiam formar rabos-de-cavalo, também podiam existir na literatura. 
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ainda engendra passagens em que os personagens são confrontados com os riscos da história 

única, perigos ainda maiores quando essas histórias são convencionalmente consideradas 

como as histórias ―reais‖: 

 

‗There are two answers to the things they will teach you about our land: the real 

answer and the answer you give in school to pass. You must read books and learn 

both answers. I will give you books, excellent books.‘ Master stopped to sip his tea. 

‗They will teach you that a white man called Mungo Park discovered River Niger. 

That is rubbish. Our people fished in the Niger long before Mungo Park's 

grandfather was born. But in your exam, write that it was Mungo Park‘
34

 

(ADICHIE, 2006, p.11). 

 

Outro exemplo que Adichie utiliza em seu discurso para informar a respeito do 

entendimento do outro como indivíduo é do menino que trabalhava em sua casa quando ela 

era criança. Segundo Adichie, tudo o que se sabia a respeito dele era que sua família não tinha 

boa condição financeira, que eram muito pobres, limitando a conceituação de ―ser pobre‖ e 

deixando de reconhecer o fato de que também se mostravam esforçados trabalhadores, 

capazes de produzir lindos cestos de ráfia tingida. Dessa maneira, Adichie tinha apenas a 

versão da pobreza limitada da família e não do esforço do trabalho e da criatividade que 

também os caracterizava.  

Também menciona o espanto de sua colega de quarto norte-americana ao perceber que 

ela também falava inglês e que sabia usar o fogão, sentindo por antecipação um 

compadecimento por ela ser africana, colocando-se numa posição padrão que Adichie chama 

de ―well-meaning pity‖
35

. No entanto, a autora comenta que, anos depois desse episódio, ela 

começa a entender a reação de sua colega. Adichie admite que também teria se colocado na 

mesma posição com relação a África, se tudo o que ela tivesse visto e aprendido a respeito do 

continente africano fosse apenas pelas populares informações e imagens apresentadas pela 

mídia, diariamente.  

 

If I had not grown up in Nigeria, and if all I knew about Africa were from popular 

images, I too would think that Africa was a place of beautiful landscapes, beautiful 

animals, and incomprehensible people, fighting senseless wars, dying of poverty and 

                                                 
34

 'Há duas respostas para as coisas que eles vão te ensinar da nossa terra: a resposta real e a resposta que você dá 

na escola para passar. Você deve ler livros e aprender as duas respostas. Vou te dar livros, excelentes livros'. 

Mestre parou para tomar seu chá. 'Eles vão te ensinar que um homem branco chamado Mungo Park descobriu o 

rio Níger. Isso é besteira. Nosso povo já pescava no Níger muito antes de o avô do Mungo Park nascer. Mas no 

seu exame, escreva que foi o Mungo Park'. 
35

 Piedade bem intencionada. 
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AIDS, unable to speak for themselves and waiting to be saved by a kind, white 

foreigner‖
36

 (ADICHIE, 2009). 

 

A partir do relato da maneira simplista como a África é apresentada ao mundo, a autora 

discorre a respeito da lamentável tradição do ocidente de contar histórias da África de forma 

negativa e simplificada, sem abranger sua diversidade. Para exemplificar, ela cita um trecho 

de 1561, do escritor londrino John Locke, no qual ele relata sua viagem ao continente 

africano, referindo-se ao povo como ―beasts who have no houses‖
37

 e ―people without heads, 

having their mouth and eyes in their breasts‖
38

 (ADICHIE, 2009). Apesar de bizarros e 

criativos, Adichie afirma que esses relatos representam o início de uma perigosa tradição 

ocidental de contar a história da África sob apenas uma perspectiva. 

Da mesma forma que, uma vez, um professor da Universidade Johns Hopkins declarou 

que seu romance não era autenticamente africano e, mesmo não sabendo exatamente o que era 

ser ―autêntico‖, nesse sentido, ela manifesta que se surpreendeu quando ele relatou que o 

problema era que seus personagens eram muito parecidos com ele: ―The professor told me 

that my characters were too much like him, an educated and middle-class man. My characters 

drove cars. They were not starving. Therefore they were not authentically African‖
39

 

(ADICHIE, 2009). Mesmo pertencente ao meio acadêmico, no qual se espera certa 

abrangência com relação ao conhecimento a respeito do outro e do mundo, a visão desse 

professor revela duas questões dignas de posterior reflexão. Existe algo como uma 

―autenticidade‖ na representação de um continente, uma nação, uma história? A autenticidade 

está sutilmente ligada à ideia de fidelidade, originalidade, mas há como ser fiel às 

denominações incapazes de abranger todas as suas possibilidades de significação? 

Essa mesma situação é discutida anteriormente, no ensaio African “Authenticity” and 

the Biafran Experience, de 2008, para a revista Transition, no qual ela se questiona a respeito 

de nunca ter ouvido falar dos personagens de Fitzgerald e Steinbeck como ―autenticamente 

americanos‖. ―I do not accept the idea of monolitic authenticity. To insist that there is one 
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 Se eu não tivesse crescido na Nigéria e se tudo o que eu soubesse a respeito da África fosse pelas imagens 

populares, eu também teria pensado que a África era um lugar de lindas paisagens, lindos animais e pessoas 

incompreensíveis, lutando guerras sem sentido, morrendo de pobreza e AIDS, incapazes de falar por si próprios, 

e esperando ser salvos por um estrangeiro gentil e branco.  
37

 Bestas que não têm casas. 
38

 Pessoas sem cabeças, que têm suas bocas e olhos em seus seios. 
39

 O professor me disse que os personagens eram muito parecidos com ele, um homem educado e de classe 

média. Meus personagens dirigiam carros, eles não estavam morrendo de fome. Portanto, eles não eram 

autenticamente africanos. 
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thing that is authentically African is to diminish the African experience‖
40

 (ADICHIE, 2008, 

p.48), salientando a forma como a África de Joseph Conrad e Karen Blixen se imbricou 

profundamente nas concepções desse professor, fazendo-o esperar do romance de Adichie o 

que ele já tinha concebido prévia e distorcidamente como autenticamente africano.  

 Contudo, ao prosseguir seu discurso, Adichie também admite a própria culpa com 

relação à história única. Por viver nos Estados Unidos na época em que o clima político estava 

tenso com relação à imigração, e presenciar toda a cobertura midiática negativa a respeito dos 

imigrantes, ela passou a enxergar o mexicano como o ―abject immigrant‖
41

. Ela conta que, 

numa visita ao México, ao chegar a Guadalajara e se deparar com pessoas trabalhando, 

fumando e rindo, vivendo uma vida comum como a dela, ela sentiu uma enorme vergonha de 

si mesma, pois percebeu que tinha comprado a história única e generalizada, vinculada pela 

mídia, a respeito do povo mexicano. Com esse relato, Adichie demonstra como se dá a 

criação de uma história única e como essa criação está relacionada com as estruturas de poder 

em nossa sociedade.  

Histórias são definidas pelo princípio da superioridade, diz ela, como elas são contadas, 

quem as conta, quando são contadas, quantas histórias são contadas, são questões dependentes 

do poder. ―Power is the ability not just to tell the story of another person, but to make it the 

definitive story of that person‖
42

 (ADICHIE, 2009). Segundo Adichie, a história única cria 

estereótipos, generalizações banais que, apesar de não serem considerados completamente 

incorretos, levam em consideração apenas uma parcela tomada como o todo. ―O problema 

com estereótipos não é que eles não sejam verdadeiros, mas são incompletos. Eles fazem uma 

história tornar-se a única história.‖ 

 

I've always felt that it is impossible to engage properly with a place or a 

person without engaging with all of the stories of that place and that person. The 

consequence of the single story is this: It robs people of dignity. It makes our 

recognition of our equal humanity difficult. It emphasizes how we are different 

rather than how we are similar.[…] Stories matter. Many stories matter. Stories have 

been used to dispossess and to malign, but stories can also be used to empower and 

to humanize. Stories can break the dignity of a people, but stories can also repair 

that broken dignity
43

 (ADICHIE, 2009). 

                                                 
40

 Eu não aceito a ideia de autenticidade monolítica. Insistir na existência de uma coisa que seja autenticamente 

africana é diminuir a experiência africana. 
41

 Imigrante abjeto. 
42

 Poder é a habilidade de não apenas contar a história de outra pessoa, mas de fazer dela a história definitiva. 
43

 Eu sempre achei que era impossível envolver-me adequadamente com um lugar ou uma pessoa sem envolver-

me com todas as histórias de tal lugar ou de tal pessoa. A consequência de uma única história é essa: ela rouba 

das pessoas sua dignidade. Dificulta o reconhecimento mútuo de nossa humanidade. Enfatiza como somos 

diferentes ao invés de enfatizar como somos semelhantes. [...] Histórias importam. Muitas histórias importam. 

Histórias têm sido usadas para expropriar e para tornar maligno, mas histórias também podem ser usadas para 
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Assim, a escritora finaliza seu discurso incentivando o ouvinte a se tornar investigador e 

descobridor do outro, destacando a importância do engajamento com várias histórias que o 

constituem, que fazem parte da sua experiência humana. Ao admitir e reconhecer que não há 

apenas uma única história a respeito de um lugar ou uma pessoa, que nossa experiência é 

plural e heterogênea, nossa consciência acerca do outro se expande e o seu reconhecimento 

como semelhante é facilitado. Essa característica de se posicionar a favor de uma visão plural 

se reflete na obra de Adichie, unindo sua crença no poder da literatura como interventora na 

construção da compreensão de um mundo múltiplo com sua postura política enquanto 

escritora.  

O seu segundo importante discurso, intitulado We Should All Be Feminists
44

, desta vez 

proferido em 2012, na conferência TEDxEuston, segmento da organização TED, que trata de 

assuntos relacionados apenas ao continente africano, a autora busca questionar o papel da 

mulher na sociedade, tentando demonstrar novamente pelas próprias experiências os efeitos e 

as consequências da desigualdade de direitos entre os gêneros e, a partir disso, reforçar a 

necessidade do engajamento de homens e mulheres na discussão acerca do Feminismo nos 

dias de hoje. 

Ela começa contando da primeira vez em que foi chamada de feminista pelo seu melhor 

amigo, Okoloma Maduewese. Na época, ela tinha aproximadamente catorze anos e ainda não 

sabia o que o termo significava, mas conta que, na discussão a respeito de um livro que ambos 

tinham lido, Okoloma afirmou que ela era uma ―feminista‖, claramente usando o termo não 

como um elogio, fazendo com que o seu primeiro contato com a definição fosse de 

estranhamento, por ela já estar impregnada de uma grande carga negativa.  

Avançando a história alguns anos, ela vai delineando o trajeto de confronto com o termo 

durante sua vida e os adjetivos que ela foi adicionando, modelando-o para que pudesse perder 

o caráter negativo que as pessoas tendiam a associar a ele. Primeiro, com o jornalista que, no 

lançamento do seu primeiro livro, aconselhou a autora a não se chamar de feminista, pois 

estas eram mulheres infelizes que não conseguiam encontrar maridos. A partir de então ela 

passa a se chamar ―uma feminista feliz‖. Um tempo depois, com a professora que via o 

feminismo como cultura ocidental, não africana. Assim, ela começa a se definir como uma 

                                                                                                                                                         
empoderar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas elas também podem reparar a 

dignidade perdida. 
44

 We Should All Be Feminists, TED: Ideas Worth Spreading, 2012. Disponível em: 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists. Acesso em: 21 out. 2018. 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists
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―feminista africana feliz‖. ―At some point I was a happy African feminist who does not hate 

men and who likes lip gloss and who wears high heels for herself but not for men‖
45

 

(ADICHIE, 2012). 

Outras histórias que ela menciona chamam a atenção para as posições de poder, 

historicamente ocupadas por homens, baseadas na crença de que os homens são superiores. 

Conta que, aos nove anos, almejando ser a monitora da classe, conseguiu a maior nota na 

prova, mas, para sua surpresa, a posição foi dada à segunda maior nota, tirada por um menino. 

De acordo com a professora, ela não pensou em mencionar que o monitor deveria ser um 

menino porque achou que a referência fosse óbvia. Também relata o momento em que ela dá 

uma gorjeta ao manobrista, saindo de um restaurante com amigos, e o homem visivelmente 

agradece o seu amigo, com um ―Thank you, Sir‖, presumindo que o dinheiro originalmente 

viesse dele, por ser homem. Diferenças entre homens e mulheres existem, mas fato inegável é 

que a maioria das posições de poder e prestígio atualmente são ocupadas por homens. 

 

Men and women are different. We have different hormones, we have different 

sexual organs, we have different biological abilities. Women can have babies, men 

can't. At least not yet. Men have testosterone and are in general physically stronger 

than women. There's slightly more women than men in the world, about 52 percent 

of the world's population is female. But most of the positions of power and prestige 

are occupied by men
46

 (ADICHIE, 2012). 
 

Se voltássemos há cem mil anos, ela prossegue, quando a força física era o que mais 

importava para a sobrevivência da espécie, isso realmente faria sentido. No entanto, 

atualmente, quem é o mais propenso a liderar, a ocupar posições de poder, é o indivíduo mais 

inteligente, mais criativo, mais inovador e não o mais forte, pois não há hormônios para tais 

atribuições. ―We have evolved; but it seems to me that our ideas of gender had not evolved‖
47

 

(ADICHIE, 2012). Adichie afirma que, apesar de considerar o funcionamento das relações de 

gênero como uma profunda injustiça, também tem esperança de mudança, por acreditar 

profundamente ―in the ability of human beings to make and remake themselves for the 

better‖
48

 (ADICHIE, 2012). 

                                                 
45

 Em determinado momento eu era uma feminista africana feliz que não odeia homens e que gosta de gloss e 

que usa saltos altos para si mesma, não para homens. 
46

 Homens e mulheres são diferentes. Nós temos hormônios diferentes, órgãos sexuais diferentes, habilidades 

biológicas diferentes. As mulheres podem ter bebês, os homens não podem. Pelo menos ainda não. Os homens 

têm testosterona e, em geral, são fisicamente mais fortes que as mulheres. Há um pouco mais de mulheres do que 

homens no mundo, cerca de 52% da população mundial é do sexo feminino. Mas a maioria das posições de 

poder e prestígio são ocupadas por homens. 
47

 Nós evoluímos; mas me parece que nossas ideias de gênero não evoluíram. 
48

 Na capacidade do ser humano de fazer e refazer-se para o melhor. 
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Endereçando seu discurso particularmente para a Nigéria e para a África em geral, local 

que ela conhece e, em suas palavras, ―onde seu coração está‖, ela pede que comecem a sonhar 

e planejar um mundo diferente para as pessoas. E para começar, ela enfatiza que devemos 

criar nossas crianças de forma diferente, para que elas sejam indivíduos mais verdadeiros 

consigo mesmos e que, com isso, possamos viver num mundo mais justo e mais feliz.  

 

We do a great disservice to boys on how we raise them; we stifle the humanity of 

boys. We define masculinity in a very narrow way, masculinity becomes this hard, 

small cage and we put boys inside the cage. We teach boys to be afraid of fear. We 

teach boys to be afraid of weakness, of vulnerability. […] if we start raising children 

differently, then in fifty years, in a hundred years, boys will no longer have the 

pressure of having to prove this masculinity
49

 (ADICHIE, 2012). 

 

Assim como é um grande desserviço aos meninos, muito maior é o prejuízo pela 

maneira como criam as meninas. Meninas têm sido ensinadas a zelar pelo frágil ego 

masculino, diminuindo a si mesmas para não intimidá-los. Mas o que significa tal premissa, 

Adichie se questiona. Por que o sucesso de uma mulher deveria ser uma ameaça para o 

homem? 

  

We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller, we say to girls, 

―You can have ambition, but not too much‖. ―You should aim to be successful, but 

not too successful, otherwise you would threaten the man‖.  If you are the 

breadwinner in your relationship with a man, you have to pretend that you're not, 

especially in public, otherwise you will emasculate him.  But what if we question the 

premise itself? Why should a woman's success be a threat to a man?
50

 (ADICHIE, 

2012) 

  

―Because I'm female, I'm expected to aspire to marriage‖
51

, ela diz, contando exemplos 

de mulheres que ela conheceu que tomaram atitudes em função do que está pré-estabelecido 

para elas na sociedade. Uma delas vendeu a própria casa, porque não queria intimidar o 

homem que se casaria com ela. Outra sempre usa uma aliança quando participa de 

                                                 
49

 Nós prestamos um enorme desserviço aos meninos na maneira como os criamos; nós sufocamos a humanidade 

dos meninos. Nós definimos a masculinidade de um modo muito estreito, a masculinidade se torna essa pequena 

e grosseira gaiola e colocamos os meninos dentro dela. Nós ensinamos os meninos a temerem o medo. 

Ensinamos os meninos a terem medo da fraqueza, da vulnerabilidade. […] Se começarmos a educar crianças de 

maneira diferente, em cinquenta anos, em cem anos, os meninos não terão mais a pressão de provar essa 

masculinidade. 
50

 Nós ensinamos as meninas a se encolherem, a se tornarem menores, dizemos a elas: ―Vocês podem ter 

ambição, mas não muito‖. ―Vocês devem procurar ser bem sucedidas, mas não muito bem sucedidas, caso 

contrário vocês ameaçariam o homem‖. Se você é a provedora em seu relacionamento com um homem, você tem 

que fingir que não é, especialmente em público, senão você o enfraquecerá. Mas e se nós questionarmos a 

premissa em si? Por que o sucesso de uma mulher deveria ser uma ameaça para um homem? 
51

 Porque eu sou mulher, espera-se que eu ambicione me casar. 
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conferências, mesmo não sendo casada, para poder ser ―mais respeitada‖. Apesar de 

concordar que o casamento pode, sim, ser uma fonte de amor, alegria e companheirismo para 

os dois, os compromissos ainda são diferentes. ―We teach females that in relationships, 

compromise is what women do‖
52

 (ADICHIE, 2012). 

Adichie afirma, em seguida, que mulheres são educadas a competirem entre si pela 

atenção dos homens, ao invés de ensinarem-nas a serem competidoras para o mercado de 

trabalho, o que seria uma grande vantagem. Também não lhes ensinam a expressarem sua 

sexualidade, como ensinam aos homens. Mencionando o caso de estupro coletivo na 

Universidade da Nigéria, na época, em que a reação dos jovens nigerianos levava à crença de 

que a mulher fosse inerentemente a culpada por tal violação, ela fala que crianças são 

ensinadas a esperarem tão pouco de homens, que a ideia de um homem como um ser 

selvagem e sem controle é, de certa forma, aceitável. 

 

We teach girls shame. "Close your legs." "Cover yourself." We make them feel as 

though by being born female they're already guilty of something. And so, girls grow 

up to be women who cannot see they have desire. They grow up to be women who 

silence themselves. They grow up to be women who cannot say what they truly 

think, and they grow up -- and this is the worst thing we did to girls -- they grow up 

to be women who have turned pretense into an art form
53

 (ADICHIE, 2012). 

 

Ela defende que seríamos muito mais felizes, mais livres se pudéssemos ser nós 

mesmos, se não tivéssemos o peso das expectativas de gênero. ―The problem with gender is 

that it prescribes how we should be rather than recognizing how we are‖
54

 (ADICHIE, 2012). 

Existem diferenças, ela reforça, mas o processo de socialização exagera a diferença, fazendo 

disso um sistema de autorrealização. E se, ao criar uma criança, focássemos nas habilidades e 

nos interesses, em vez de dar importância ao gênero? Tarefas domésticas como cozinhar, 

limpar a casa, cuidar dos filhos, ainda hoje são consideradas como responsabilidade das 

mulheres. No entanto, Adichie comenta que não há sentido em, por exemplo, deixar uma 

tarefa tão crucial, como a capacidade de nutrir-se, nas mãos de outra pessoa, bem como a 

habilidade de cuidar do próprio filho, delegada apenas a uma das partes.  

                                                 
52

 Nós ensinamos as mulheres que, em um relacionamento, se comprometer é o que as mulheres fazem. 
53

 Nós ensinamos meninas a cobrir-se de vergonha. ―Feche suas pernas‖. ―Cubra-se‖. Nós as fazemos sentir 

como se, por terem nascido mulheres, já fossem culpadas de alguma coisa. E assim, as meninas crescem como 

mulheres que não podem ver que têm desejo. Eles crescem como mulheres que silenciam a si mesmas. Eles 

crescem como mulheres que não podem dizer o que realmente pensam, e crescem - e esta é a pior coisa que 

fizemos às meninas - elas crescem como mulheres que transformaram a pretensão em uma forma de arte.  
54

 O problema com o gênero é que ele prescreve como deveríamos ser, ao invés de reconhecer quem realmente 

somos. 
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E dito isso, ela conta que tem tentado desaprender muitas das lições de gênero que 

absorveu durante seu crescimento, apesar de, algumas vezes, ainda se sentir vulnerável às 

expectativas desses papéis. Ela conta a respeito da primeira vez que lecionou na universidade, 

das roupas desconfortáveis e absolutamente masculinas que vestiu, para que sua feminilidade 

não impedisse que ela fosse levada a sério pelos alunos. Ela afirma que, se na época, ela 

tivesse tido a confiança que tem então, os seus alunos teriam se beneficiado muito mais das 

suas aulas, pois ela teria se sentido mais confortável, mais completa e verdadeira consigo 

mesma. 

 

Because the sad truth is that when it comes to appearance, we start off with men as 

the standard, as the norm. If a man is getting ready for a business meeting, he doesn't 

worry about looking too masculine and therefore not being taken for granted. If a 

woman has to get ready for business meeting, she has to worry about looking too 

feminine and what it says and whether or not she will be taken seriously
55

 

(ADICHIE, 2012). 

 

―Gender is not an easy conversation to have‖
56

, ela prossegue. Tanto para mulheres 

quanto para homens é uma conversa difícil e, às vezes, levantar a questão é encontrar 

resistência. Segundo ela, parte do problema é que homens não pensam ativamente acerca do 

gênero, não veem isso como um problema e, por conseguinte, nada fazem para mudar. Da 

mesma forma, por ser uma conversa difícil, há maneiras muito fáceis para que ela seja 

evitada. Pessoas blindam-se com argumentos da biologia evolutiva, tentam levantar questões 

a respeito das dificuldades também vividas pelos homens, servem-se da cultura como 

justificativa. Mas o que a autora coloca em questão é o gênero como forma de opressão. E se, 

de fato, não reconhecer a plenitude humana das mulheres faz parte da nossa cultura, é preciso 

mudá-la, porque, para Adichie, ―culture does not make people, people make culture‖
57

. 

E, voltando à história do seu querido amigo Okoloma, a autora declara que naquele dia 

procurou a palavra no dicionário e percebeu que seu amigo estava certo, que ela era mesmo 

uma feminista. Conta que sua bisavó também era feminista, quando negou se casar com o 

homem com quem teria de se casar, que recusava, protestava e se manifestava sempre que se 

                                                 
55

 Porque a triste verdade é que, quando se trata de aparência, começamos com os homens como o padrão, como 

norma. Se um homem está se preparando para uma reunião de negócios, ele não se preocupa em parecer muito 

masculino e, por consequência, não ser valorizado. Se uma mulher tem que se preparar para uma reunião de 

negócios, ela tem que se preocupar em parecer muito feminina e o que isso representa e se ela será ou não levada 

a sério. 
56

 Gênero não é uma conversa fácil de ter. 
57

 A cultura não faz as pessoas; as pessoas é que fazem a cultura. 
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sentia privada do acesso a algo que ela achava que merecia. Mesmo sem saber da existência 

da palavra, ela era uma feminista.  

A definição para feminista que ela encontrou no dicionário aquele dia foi: ―a person 

who believes in the social, political and economic equality of the sexes‖
58

. Dito isso, ela 

termina seu discurso, expressando sua própria descrição para a palavra: ―A feminist is a man 

or a woman who says, ‗Yes, there's a problem with gender as it is today, and we must fix it. 

We must do better‘‖
59

. 

Esses dois discursos, apresentados e comentados até aqui, The Danger of a Single Story 

e We Should All Be Feminists, exploram dois dos temas mais importantes na trajetória da 

escritora como uma figura internacional: enfrentar os desafios do contato com um mundo que 

insiste em reproduzir histórias únicas a respeito do continente africano e suas respectivas 

histórias e as dificuldades encaradas na luta contínua e diária pela igualdade de gênero. O 

reconhecimento da amplitude internacional que sua obra e os seus discursos obtiveram, 

aproximando o leitor/ouvinte seja pelo acesso à obra e posterior contato com os discursos, ou 

partindo do conhecimento das falas para o trato com a escrita, apontam para a ampliação do 

olhar crítico para sua obra.  

É inegável a importância da divulgação do trabalho de Adichie na rede mundial, ao 

facilitar o contato internacional com sua figura pública e, por conseguinte, com seus discursos 

e suas obras. Esse é, de fato, um dos seus principais objetivos: pluralizar histórias. ―Stories 

matter. Many stories matter‖
60

 (ADICHIE, 2009). Conforme analisa Guarracino (2014, p.7), 

histórias são capazes de viajar não apenas pela forma tradicional dos romances e ficções, mas 

também por uma rede mais difundida, que alcance lugares em que, talvez, a ficção não seja 

capaz de chegar. Nesse sentido, ela afirma: ―Adichie can thus be considered as part of a wide 

social network which articulates a continuous flow of framing and counter-framing involving 

a collectivity of participating subjects‖
61

 (2014, ibid.). 

Como participantes dessa coletividade, no Brasil, a visibilidade de sua obra aumentou 

consideravelmente a partir de 2008, ano de publicação da primeira tradução de um livro de 

Adichie no país, Meio Sol Amarelo, assim como em 2009, quando seu discurso acerca da 

história única foi proferido e divulgado como O perigo de uma história única. A evolução e 

                                                 
58

 Uma pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica dos sexos. 
59

 Um feminista é um homem ou uma mulher que diz: Sim, existe um problema com gênero como o conhecemos 

hoje em dia e nós precisamos resolver isso. Precisamos melhorar. 
60

 Histórias são importantes. Muitas histórias são importantes. 
61

 Adichie pode, assim, ser considerada como parte de uma ampla rede social que articula um fluxo contínuo de 

enquadramento e contraenquadramento, envolvendo uma coletividade de sujeitos participantes. 
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expansão das discussões e pesquisas pela perspectiva das teorias feministas também 

contribuiu com novos olhares para a obra da escritora a partir de sua fala em 2012, Sejamos 

todos feministas. Tendo em vista o crescente número de estudos relacionados à obra de 

Adichie e/ou com sua figura pública e seu posicionamento político, é relevante elaborar um 

exame acerca desses trabalhos e as perspectivas que abordam, considerando o objetivo desta 

dissertação em contribuir para sua expansão. 

 

1.3 Adichie lida no Brasil 

 

A maioria dos trabalhos que utiliza como objeto de estudo a obra de Chimamanda 

Ngozi Adichie no Brasil são relativamente recentes, tendo-se expandido consideravelmente a 

partir de 2014. Considerando que a primeira tradução de uma de suas obras para o português 

foi em 2008, Meio Sol Amarelo, como já mencionado, e que seus discursos veiculados 

internacionalmente com legendas para diversas línguas são de 2009 e 2012, pode-se explicar a 

relativa novidade e também o pequeno número de trabalhos acadêmicos especificamente em 

português, anteriores ao ano de 2014.  

Analisando as publicações veiculadas pela plataforma Capes, bem como em pesquisa 

pelo Google Acadêmico, e consultando o site de trabalhos da autora
62

, que oferece um 

excelente recorte recepcional de sua obra internacionalmente, nota-se que os trabalhos em 

português, em sua maioria, percorrem temas como identidade, representação, cultura, 

diáspora, gênero, a Guerra de Biafra, e estão mais concentrados nas áreas de Letras, Estudos 

Literários e da Linguagem, Estudos de Tradução e História. Teorias pós-coloniais e feministas 

são as mais utilizadas nas análises desses trabalhos. 

Thomas Bonnici, em Pós-colonialismo e representação feminina na literatura pós-

colonial em inglês, de 2006, parece ser um dos pioneiros a utilizar uma das obras de Adichie 

em sua análise. Visando investigar a representação feminina em romances pós-coloniais 

escritos em inglês, ele seleciona algumas obras, dentre elas Purple Hibiscus (2003), ainda sem 

tradução no Brasil, para embasar suas discussões. Segundo ele,  

 

a condição feminina em Purple Hibiscus mostra (1) a íntima relação entre o 

patriarcalismo e os mecanismos da colonização européia e sua sucessora formada 

pela burguesia nacional que detém o poder no país independente; (2) a opressão 

                                                 
62

 The Chimamanda Ngozi Adichie website. Liège, Bélgica: University of Liège. Disponível em: 

<http://www.cerep.ulg.ac.be/adichie/cnabiblio.html>. 
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feminina é realizada abertamente e, portanto, naturalizada e justificada, sem 

nenhuma necessidade de explicações ou qualquer manifestação de problemas éticos; 

(3) a liberdade física feminina que pode ser uma camuflagem para esconder uma 

profunda opressão e carência da liberdade verdadeira; (4) os obstáculos profundos 

que as mulheres nas comunidades pós-coloniais e nas minorias nos países 

desenvolvidos ainda encontram para conquistar a igualdade, a autonomia e a 

agência, apesar de sua participação nas lutas anticoloniais ou pela igualdade de 

gênero; (5) a reação feminina, às vezes extrema, a qual, devido à semelhança à 

opressão do colonizador, torna-se ambígua, efêmera e inconclusa. (BONNICI, 2006, 

p.23) 

 

Apesar de não ser muito extenso e se limitar a não mais do que duas páginas de análise, 

o olhar para a representação feminina em literaturas pós-coloniais desse trabalho contribuiu 

como primeiro passo para futuras análises das obras de Adichie. 2006 marca o ano de 

publicação de Half of a Yellow Sun, e 2008 sua tradução no Brasil, como Meio Sol Amarelo. 

Nesse ano, no Congresso Internacional da ABRALIC, de 2008, Alyxandra Gomes Nunes 

apresenta a comunicação História, etnicidade e memória da guerra de Biafra (1967-70) na 

poesia de Chinua Achebe e na prosa de Chimamanda Ngozi Adichie em Half a yellow sun, na 

qual se propõe analisar a memória da guerra de Biafra apresentada nas obras de Achebe e 

Adichie, mas que, no entanto, deixa em aberto a possível abordagem da obra de Adichie. Para 

Nunes (2008), as obras dos dois escritores se configuram como testemunho histórico da 

memória nacional nigeriana e, por conta disso, observar a produção literária nigeriana 

colabora com a compreensão acerca das realidades igbo, nigeriana e africana. Ela aponta que, 

―além de permitir ao leitor uma investigação que vai além do que a análise documental 

histórica pode proporcionar‖, estabelece ―o compromisso com uma elaboração outra de 

verdade sobre fatos históricos‖ (NUNES, 2008, s/p). 

Após esses dois trabalhos, que parecem ter inaugurado as pesquisas a respeito da 

literatura de Adichie, trabalhos seguintes que apresentam obras da autora começam a aparecer 

a partir de 2010, com Cláudio Roberto Vieira Braga, no artigo Trocando o próprio nome: 

identidade cultural e memória em “The Headstrong Historian”, de Chimamanda Ngozi 

Adichie. Nesse trabalho, ele discute o registro ficcional do choque de culturas decorrente da 

intervenção de missionários brancos em um clã nigeriano, representados no conto The 

Headstrong Historian, de Adichie, e as referências histórico-culturais que recriam o trauma 

do colonialismo e seus reflexos em tempos pós-coloniais. Segundo Braga (2010, p.49), 

―Adichie promove a fusão da forma literária e do conteúdo abordado, resultando em um conto 

de face plural, em que negociações culturais e identitárias se revelam variadas e processuais‖.  

Ao analisar a característica de troca de nomes dentro do conto, ele explora duas 

questões que se referem, primeiro, aos temas de cultura e identidade e, segundo, à tensão entre 
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lembrar e esquecer. ―É notável que Adichie consiga cobrir três gerações por meio de uma 

forma literária concisa como o conto, abordando, de uma só vez, a identidade, a questão 

colonial e a memória por meio da troca de nomes‖ (BRAGA, 2010, p.46), comentando acerca 

do tema identitário. Já a respeito da forma como a memória cultural é construída por diversos 

meios, ele menciona que quando ela é estudada pela literatura, como no conto analisado, 

exerce a função de preservação e subversão da memória como um elemento estruturador na 

narrativa. ―‗The headstrong Historian‘ contempla um dos principais desafios da alteridade no 

âmbito da literatura pós-colonial: representar, ficcionalmente, as subjetividades situadas à 

margem, por meio de uma narrativa que faz referência crítica a registros históricos‖ (BRAGA, 

2010, p.45).  

Braga ainda elabora trabalhos publicados em revistas e congressos, em 2011, 

explorando temas presentes na coletânea de contos The Thing Around Your Neck e aspectos 

identitários nas obras de ficção de Adichie. Já no artigo O perigo da história única: diálogos 

com Chimamanda Adichie, de 2011, Alves e Alves estabelecem diálogos com alguns aspectos 

constitutivos do famoso discurso da escritora, bem como a maneira como ela alerta para 

problemas da contemporaneidade inseridos na sociedade, pelo viés dos Estudos Culturais e de 

Diáspora. Também em 2011, Martins faz uma breve análise de um dos contos de Adichie, em 

Interlúdio. Duas mulheres nigerianas, uma experiência privada. No ano seguinte, em 2012, 

Rafaella Cristina Alves Teotônio observa como as identidades se relacionam e se constroem a 

partir das relações de alteridade estabelecidas pelos personagens de Hibisco Roxo, em seu 

artigo Sobre identidades e diferenças: as relações de alteridade em Hibisco Roxo de 

Chimamanda Ngozi Adichie. 

Observando a caminhada dos estudos de Adichie no Brasil, nota-se que trabalhos 

significativos que tomaram como foco principal o romance HYS ainda não haviam aparecido 

até 2012. Mas é justamente nesse ano e nos anos seguintes que trabalhos relacionados 

especificamente ao romance começam a despontar. João Felipe de Assis Freitas, participante 

do grupo temático do evento SILIAFRO, em 2012, tem seu artigo Guerra de Biafra: as 

imagens de uma tragédia refletidas no espelho social publicado nos anais. Nesse estudo, ele 

se propõe compreender como as abordagens histórica e literária da representação da guerra 

nas obras A História de Biafra: O Nascimento de um Mito Africano (1977 [1969]), de 

Forsyth, e Half of a Yellow Sun (2007 [2006]), de Adichie, dialogam, segundo ele, 

harmonicamente.  

Dedicando algumas páginas para relacionar as duas obras, considerando a primeira 

como histórica e a segunda como ficção, Freitas (2012, p.346) argumenta que apesar de a obra 



40 

 

 

de Forsyth possuir uma aparência de narrativa predominantemente histórica, o autor 

demonstra ―a face emotiva da narração‖, ao assumir uma postura que não descarta a 

imparcialidade. Ao falar do romance, Freitas (2012, p.347-348) cita a nota da autora e 

comenta como ela faz uso consciente das liberdades que tomou em sua ficção, quando 

menciona a seguinte passagem: ―minha intenção é retratar minhas próprias verdades 

imaginadas e não os fatos da guerra‖ (ADICHIE, 2008, p.501). Por conta dessa aproximação, 

ele percebe que, tanto Forsyth quanto Adichie, apresentam verossimilhanças em relação à 

Guerra de Biafra em suas obras, baseando esse argumento no que afirma Hutcheon (1991) 

acerca da aproximação entre história e literatura como construtos linguísticos. Por escolher o 

romance como forma de narrar o impacto devastador da guerra na vida dos personagens, 

Adichie apresenta uma pluralidade de leituras, finaliza Freitas (2012, p.351).  

 

As recentes leituras críticas da história e da ficção têm se concentrado mais naquilo 

que as duas formas de escrita têm em comum do que em suas diferenças. Considera-

se que as duas obtêm suas forças a partir da verossimilhança, mais do que a partir de 

qualquer verdade objetiva; as duas são identificadas como construtos lingüísticos, 

altamente convencionalizadas em suas formas narrativas, e nada transparentes em 

termos de linguagem ou de estrutura; e parecem ser igualmente intertextuais, 

desenvolvendo os textos do passado com sua própria textualidade complexa 

(HUTCHEON, 1991, p.141). 

 

O estudo de Freitas parece ser o primeiro no Brasil dedicado ao romance HYS, 

abordando a questão da relação entre história e literatura, fazendo uso, inclusive, da teoria 

pós-moderna de Hutcheon (1991). Por ser fruto de uma comunicação em evento, sua 

abrangência é limitada a algumas páginas. No entanto, no ano seguinte, como mestrando, 

Freitas, em conjunto com Carbonieri e Silva, ainda contribui com um artigo em que relaciona 

a produção da escritora do Zimbábue, Yvonne Vera, com a de Chimamanda Ngozi Adichie, 

intitulado Rumos do romance africano de língua inglesa na contemporaneidade. Nele, eles 

discutem aspectos específicos do romance pós-colonial, analisando o processo de 

desenvolvimento do gênero até os dias atuais na perspectiva pós-colonial. Segundo os 

articulistas, o romance africano surge como uma herança da colonização, mas também como 

um posicionamento de revolta contra ela, ―um ato de resistência cultural, abrindo aos povos 

colonizados a possibilidade de afirmar sua identidade e narrar sua própria história‖ (2013, 

p.2).  

Outras contribuições de caráter acadêmico, relativamente significativas para os estudos 

de Adichie, concentrados no romance HYS, em 2013 e 2014, são duas Dissertações de 

Mestrado: a primeira, de Roberta Maria Resende, Gênero e Nação na Ficção de Chimamanda 
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Ngozi Adichie; e a segunda, do mesmo João Felipe de Assis Freitas, intitulada Half of a 

Yellow Sun: a experiência dos cronotopos no contexto da Guerra de Biafra. O trabalho de 

Resende (2013) procura observar como gênero e nação são figurados no romance HYS, a 

partir das reflexões críticas de autores das áreas da teoria pós-colonial e dos estudos culturais. 

Para Resende (2013), a trama levanta uma reflexão acerca da formação e existência da nação 

que perdeu a guerra, bem como propõe novos papéis masculinos e femininos na sociedade 

pós-colonial. Já o estudo de Freitas (2014), dessa vez, analisa a construção dos personagens 

em seus respectivos núcleos de participação pela teoria dos cronotopos. Para ele, ―a obra 

possibilita ao leitor a oportunidade de conhecer literariamente a estória de um dos maiores 

traumas do continente africano presenciado por nigerianos e biafrenses e de sentir o sopro do 

vento da globalização pelas páginas do texto‖ (FREITAS, 2014, p.viii). 

Esses dois trabalhos, por sua extensão e aprofundamento, marcam o início da ampliação 

exponencial dos estudos relacionados às obras de Adichie, em quantidade e diversidade de 

teorias, percorrendo também áreas de Estudos da Linguagem, Tradução, Linguística e 

Educação. 2014 também é o ano de lançamento da tradução do último romance da escritora 

no Brasil, Americanah, e da publicação do seu discurso de 2012, em forma de ensaio, 

Sejamos todos feministas. As duas publicações têm recebido grande destaque e enfoque por 

lidarem de forma abrangente com uma gama de assuntos pertinentes às teorias feministas, 

pós-coloniais e de diáspora. 

O artigo intitulado Matizes Socioculturais Numa História De Matriz Africana: Hibisco 

Roxo, De Chimamanda Adichie, Em Perspectiva, de Fernanda Mota, em 2014, retoma 

aspectos sociais e culturais no primeiro romance da escritora, os quais apresentam diferentes 

possibilidades de leitura de histórias de matriz africana. Outro artigo, ainda em 2013, que 

também analisa o primeiro romance de Adichie, Por uma modernidade própria: o 

transcultural nas obras Hibisco Roxo, de Chimamanda Ngozi Adichie e O sétimo juramento, 

de Paulina Chiziane, de Rafaella Cristina Alves Teotônio, novamente propõe estudar as duas 

escritoras africanas, examinando o modo como elas se comunicam literariamente, produzindo 

em suas narrativas atualizações dos valores, identidades e crenças viventes na África. ―As 

narrativas de O sétimo juramento e Hibisco roxo mostram uma identidade africana que não se 

quer fixa, imóvel ou única, mas diferenciada pela condição da diversidade de identidades que 

se relacionam na contemporaneidade‖ (TEOTÔNIO, 2013, p.1). 

Trabalhos como Deslocamento e estratégias de resistência em Ponciá Vicêncio, de 

Conceição Evaristo, e Hibisco Roxo, de Chimamanda Ngozi Adichie, de Oliveira (2013), a 

Dissertação de Mestrado portuguesa “E ouviram-se as vozes de mulheres africanas...” O 
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feminismo africano e a escrita de Chimamanda Ngozi Adichie, de Natalia Telega-Soares 

(2014), bem como A mulher negra em Americanah: níveis de subalternidade nos EUA do 

século XXI, de Thibes e Carvalho (2015) e As manipulações das etnicidades como forma de 

controle, exploração e alienação em Hibisco Roxo de Chimamanda Ngozi Adichie, de 

Campos (2015), são alguns dos trabalhos a explorar diferentes aspectos nas obras da escritora, 

porém nenhum deles com enfoque em HYS.  

Como um dos objetivos do presente trabalho é contribuir com os estudos de Adichie, de 

maneira geral, e no que diz respeito à obra HYS, de maneira específica, é relevante dar ênfase 

aos trabalhos que discutem essa obra como objeto de estudo, tendo em vista a expansão das 

pesquisas utilizando outras obras da escritora e outros aspectos que necessitariam de um 

recorte mais abrangente. 

Dessa forma, seguindo a linha cronológica, a partir de 2015, a produção acadêmica em 

português envolvendo HYS segue com a dissertação de mestrado A interculturalidade em Half 

of a Yellow Sun, de Chimamanda Ngozi Adichie: uma análise comparativa das traduções 

portuguesa e brasileira, de Fabrício Henrique Meneghelli Cassilhas, pelo Programa de Pós-

Graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, em 2016. 

Como indicado no título, esse trabalho dá ênfase aos aspectos interculturais de ambas as 

traduções do romance em Portugal e no Brasil, fazendo uma interseção entre os Estudos da 

Tradução e os Estudos Pós-coloniais.  

Outra contribuição extremamente significativa e relevante para os estudos de Adichie 

no Brasil é a Tese de Doutorado de Alyxandra Gomes Nunes, apresentada ao Programa 

Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos, da Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, também em 2016. Intitulado 

Conflitos, silêncios e a Guerra de Biafra na nação imaginada nos romances Purple Hibiscus 

e Half of a Yellow Sun, de Chimamanda Ngozi Adichie, esse estudo se propõe a analisar 

literariamente aspectos pontuais da narrativa adicheana que levam o leitor a interpretar a 

sociedade nigeriana contemporânea tal como imaginada pela escritora. Segundo Nunes 

(2016), a literatura produzida por Adichie problematiza e rediscute diferentes aspectos da 

história de seu país, argumentando acerca da necessidade urgente de amplo debate na 

sociedade de sua história recente, como meio para sanar conflitos ainda em aberto e propiciar 

uma existência harmônica às etnias do país.  

Na introdução de seu estudo, Nunes (2016, p.14) argumenta que, no Brasil, as 

literaturas africanas em língua portuguesa já possuem um vasto campo de análise, em 

decorrência de inúmeros centros de estudos e pesquisadores da área espalhados por todo o 
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país. No entanto, em relação às outras línguas oficiais africanas, o campo ainda se encontra 

em expansão. Também menciona que as contribuições acadêmicas que dizem respeito 

especificamente à Adichie e sua obra têm se revelado promissoras, e que sua tese soma-se a 

essa rede crescente de estudos, viabilizando o acesso a um campo que foi, historicamente, 

negligenciado nos currículos dos cursos de Letras-Inglês, haja vista a preponderância dos 

textos clássicos norte-americanos e ingleses (NUNES, 2016, p.15-16). 

Dos trabalhos que exploram o romance HYS a partir de 2016 até a atualidade, dentro dos 

estudos literários, demonstrando relevância para esse percurso recepcional, pode-se citar 

também o artigo O mundo estava calado quando nós morremos: aspectos identitários em 

Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie, de Afonso e Pinheiro, em 2017, e a 

Dissertação de Mestrado Meio Sol Amarelo e a crítica ao pensamento eurocêntrico sobre a 

África: Biafra e a resistência Igbo, de Santos, também de 2017. 

Tendo em vista esse recente avanço das pesquisas nas literaturas de língua inglesa, em 

específico, bem como as contribuições dos artigos, dissertações e tese que analisam Adichie 

enquanto escritora ou que utilizam seus pressupostos como interlocução teórica, este trabalho 

também visa contribuir para a abrangência dos estudos da escritora no Brasil, objetivando 

lançar novo olhar para o romance HYS, no que diz respeito à elaboração da história pela 

ficção, bem como a maneira com a qual a problematização daquela se dá por essa, com vistas 

a abranger o conhecimento que se tem acerca das verdades históricas e como são encaradas no 

presente. 

A jornada cronológica empreendida até aqui visa explorar o ponto em que se encontram 

os estudos de Adichie no Brasil, com a intenção de aumentar a visibilidade desses trabalhos e, 

da mesma forma, contribuir para essa gama de pesquisas. Também se pretende, a partir disso, 

verificar como HYS problematiza assuntos pertinentes à nação nigeriana, caracterizando-se 

pela elaboração do passado histórico, no que concerne à Guerra de Biafra, bem como faz 

pensar a relação entre história e ficção, percepção já proposta e tateada por Freitas (2012). A 

partir da importância da história e o papel de sua obra na elaboração e tentativa de 

reconciliação com ela, intenta-se analisar como Adichie permite que seus leitores relacionem 

essa atitude frente à história, com a importância de conhecer e reconhecer seu passado para 

compreender o presente, haja vista o complexo momento histórico político que vivenciamos, 

na atualidade.  
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CAPÍTULO 2 MAY WE ALWAYS REMEMBER: (RE)ESCREVER A HISTÓRIA 

 

2.1 Adichie em busca da outra metade 

 

On the margins of my happy childhood, there was a shadow: the Biafran war.
63

 

(ADICHIE, 2014) 

  

Half of a Yellow Sun (2006), segundo romance de Adichie e objeto de estudo deste 

trabalho, tem como temática principal a Guerra Civil da Nigéria, também chamada Guerra de 

Biafra. A trama se passa no intervalo de tempo entre o início e o fim dos anos de 1960, e 

retrata todo o processo de tentativa de reestruturação nacional da Nigéria pós-independência, 

bem como os acontecimentos que dele decorrem. Nascida sete anos após o fim da guerra, 

tendo crescido sob o regime militar que sucedeu o fim do confronto, Adichie não deixa de 

ressaltar, quando questionada a respeito da guerra e de fazê-la tema da sua obra, que sempre 

teve interesse pela história dos seus ancestrais, pelos aspectos que construíram a história de 

sua família e de sua nação. ―I was really writing this book for my grandfathers who had died 

in the war, I was writing it for my family, for myself‖
64

 (ADICHIE, 2013). 

Ainda que ela soubesse, na infância, que uma guerra havia acontecido, que os pais 

perderam todos os seus bens, que eles marcavam suas conversas com expressões como ―antes 

da guerra‖, ―depois da guerra‖ e ―e então veio a guerra‖, mas nunca entravam nos pequenos 

detalhes acerca do período em si, ela percebia que o tema era visivelmente ignorado. ―I had 

the sense, as a child, that this was something that you were not supposed to talk about‖
65

 

(ADICHIE, 2013). O tema da guerra, ainda hoje, é um assunto delicado e difícil para a nação 

nigeriana. No entanto, é notório que os acontecimentos históricos e as consequências do 

passado, como tragédias, confrontos e guerras, são temas que funcionam como base para 

elaborar e entender o presente quando colocados em perspectiva. 

 

It frustrates me that we choose, in Nigeria, to ignore our recent history. I am often 

asked why I write about Biafra, as though it is something I have to justify. Imagine 

asking somebody to justify writing about the Holocaust. We do not just risk 

repeating history if we sweep it under the carpet, we also risk being myopic about 
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 Nas margens da minha feliz infância, havia uma sombra: a Guerra de Biafra.  
64

 Eu realmente estava escrevendo esse livro para os meus avós que morreram na guerra, eu estava escrevendo-o 

para minha família, para mim mesma. ―Chimamanda Ngozi Adichie Interview: The Right to Tell Your Story‖. 

Louisiana Channel, 2013. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dNEubO-Jmx8&t=1096s. Acesso 

em: 31 out. 2018. 
65

 Eu tinha a sensação, quando criança, de que aquilo era algo que você não deveria falar a respeito.  

https://www.youtube.com/watch?v=dNEubO-Jmx8&t=1096s
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our present. I was never taught about the war when I was in primary or secondary 

school - so if children today are not being taught that, how can they put what is 

happening today in perspective? How will they make connections that will enable 

them begin to understand what Nigeria is and why it is the way it is?
66

 (ADICHIE, 

2003) 

 

Para Adichie (2003), a prática de escrever a respeito da guerra não necessita 

justificativa, pelo peso e gravidade que ela representa e pela função que exerce na 

compreensão da história. No ensaio ―Hiding From Our Past‖, de maio de 2014, para a revista 

on-line The New Yorker, o qual contém a epígrafe para este capítulo, Adichie comenta ter 

crescido sob a sombra da Guerra de Biafra. Sua família, de etnia Igbo, sofreu as 

consequências arrasadoras do povo derrotado na guerra. Além de seus avós paterno e 

materno, vários familiares que ela também não chegou a conhecer morreram em batalha ou 

em campos de refugiados. Foi partindo dessa curiosidade pelo passado, descrito por ela como 

―envolto em mistério‖, e pela vontade de prestar homenagem aos seus, que ela decidiu 

mergulhar na história da guerra, dedicando-se a uma longa pesquisa que fornecesse o suporte 

histórico e ficcional para produzir o romance.  

 

[…]The war was the seminal event in Nigeria‘s modern history, but I learned little 

about it in school. ―Biafra‖ was wrapped in mystery. At home, my parents spoke of 

it rarely and obliquely; I heard many stories about my grandfathers‘ wisdom and 

humor, but few stories about how they had died. I became haunted by history. I 

spent years researching and writing ―Half of a Yellow Sun‖, a novel about human 

relationships during the war […]. It was a deeply personal project based on 

interviews with family members who were generous enough to mine their pain, yet I 

knew that it would, for many Nigerians of my generation, be as much history as 

literature.
67

 (ADICHIE, 2014) 

 

Esse posicionamento só enfatiza o reconhecimento da escritora de que sua escrita 

pudesse ser tomada simultaneamente como fonte literária e também histórica, da mesma 

                                                 
66

 Frustra-me que escolhamos, na Nigéria, ignorar nossa história recente. Muitas vezes me perguntam por que 

escrevo a respeito de Biafra, como se fosse algo que eu devesse justificar. Imagine pedir a alguém para justificar 

escrever acerca do Holocausto. Não apenas nos arriscamos a repetir a história se a varrermos para debaixo do 

tapete, como também corremos o risco de sermos míopes com relação ao nosso presente. Nunca me ensinaram a 

respeito da guerra quando eu estava na escola - então, se as crianças de hoje não estão sendo ensinadas, como é 

que elas podem colocar o que está acontecendo hoje em perspectiva? Como elas farão conexões que as 

permitirão começar a entender o que é a Nigéria e por que ela é da forma que é? Disponível em: 

http://www.sentinelpoetry.org.uk/magazine1103/page11.html. Acesso em: 7 out. 2016. 
67

 A guerra foi o evento seminal na história moderna da Nigéria, mas eu aprendi pouco acerca disso na escola. 

―Biafra‖ estava envolta em mistério. Em casa, meus pais falavam dela raramente e obliquamente; Eu ouvi muitas 

histórias sobre a sabedoria e o humor dos meus avós, mas poucas histórias sobre como eles haviam morrido. Eu 

fiquei obcecada pela história. Passei anos pesquisando e escrevendo "Half of a Yellow Sun", um romance sobre 

as relações humanas durante a guerra [...]. Foi um projeto profundamente pessoal, baseado em entrevistas com 

membros da família que foram generosos o suficiente para minar suas dores, apesar de saber que isso seria, para 

muitos nigerianos da minha geração, tanto história quanto literatura. 
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forma que muitos escritores fizeram antes dela. Freitas (2012, p.348) menciona que a Guerra 

de Biafra é um enredo típico entre os escritores nigerianos, tendo em vista que praticamente 

todos os da etnia Igbo, envolvidos direta ou indiretamente com a guerra, publicaram romances 

acerca desse trágico conflito. Hodges (2009, p.1) já havia apontado, em artigo que reflete os 

pontos de contato e influência dos escritores nigerianos contemporâneos com a tradição que 

escreve a respeito da Guerra, como essa coleção de obras demonstra seu contínuo crescimento 

e evolução. 

Apesar de ter causado maior repercussão e alcance internacional com esse romance, 

Adichie já havia escrito a respeito da guerra ainda na adolescência, começando a tatear o 

assunto com a peça de teatro chamada For Love of Biafra, escrita aos dezesseis anos, mas 

publicada em 1998, aos vinte e um, e o conto de 2002, ganhador do prêmio PEN 

International, homônimo do segundo romance, Half of a Yellow Sun. Segundo Adichie, em 

um ensaio para a The Guardian, de 2006, chamado Truth and Lies, ela afirma que todos esses 

escritos demonstram, na realidade, seu processo de preparação para escrever o romance. 

 

I wanted to write - I had to write - about this period because I grew up in the shadow 

of Biafra, because I wanted to take ownership of a history that defines me, because I 

lost both my grandfathers in the war, because many of the issues that led to the war 

remain silent, because our history makes me sad, because the brutal bequests of 

colonialism make me angry, because I do not ever want to forget.
68

 (ADICHIE, 

2006) 

 

A recusa em esquecer ressalta uma das funções fundamentais do escritor na sociedade 

africana tradicional, como já mencionado por grandes nomes como Wellek, Soyinka, Achebe 

e Maduka, e bem colocado por Ojinmah (2012, p.2-3), pois funciona como: historiador, 

resgatando seu passado; crítico, analisando seu presente; e mentor, ajudando a guiá-lo para o 

seu futuro
69

. No entanto, Adichie também se preocupa com aspectos que permitem que sua 

literatura seja capaz de humanizar, aproximar da realidade, manter a humanidade, apesar dos 

horrores da guerra. 

A narrativa que ela constrói em HYS é visivelmente marcada pelos eventos históricos e, 

como já mencionado por ela, foi elaborada a partir de anos de pesquisa historiográfica. No 

                                                 
68

 Eu queria escrever - eu tive que escrever - a respeito desse período porque eu cresci sob a sombra de Biafra, 

porque eu queria me apropriar de uma história que me define, porque perdi meus dois avós na guerra, porque 

muitas das questões que levaram à guerra continuam caladas, porque nossa história me deixa triste, porque as 

heranças brutais do colonialismo me deixam com raiva, porque eu nunca quero esquecer. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/books/2006/sep/16/fiction.society. Acesso em: 31 out. 2018. 
69

 Functions as its: historian, rescuing its past; critic, analyzing its present; and mentor, helping to guide it 

towards its future. 
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entanto, a autora afirma que o mais importante é que foi fundamentada em entrevistas 

pessoais com familiares, conhecidos e amigos que viveram e sobreviveram ao período da 

guerra e forneceram os melhores detalhes para a trama. No final da seção ―Author‘s note‖, de 

HYS, Adichie lista mais de trinta livros que fizeram parte de sua pesquisa na construção do 

romance, fazendo agradecimentos especiais às obras Sunset at Dawn, Never Again e 

Labyrinths, dos autores Chukwuemeka Ike, Flora Nwapa e Christopher Okigbo, 

respectivamente, indispensáveis para a criação da atmosfera da classe-média biafrense da 

época, bem como para a inspiração na criação dos personagens Okeoma e Madu. Se seu livro 

exerce a dupla função literária e historiográfica, também sua fonte de pesquisa se apresenta 

simultaneamente fundamentada na literatura e na história, tendo em vista que parte dos livros 

relacionados são categorizados como literatura e outra parte como história. 

 

One of my hopes was that my novel about the Biafran experience would make 

Nigerians, particularly Nigerians of my generation, aware of their history and ask 

questions of that history, that talking and knowing about it would, if not make 

passions die out, then at least make it possible for us to collectively acknowledge 

what happened. In the end, though, Half of a Yellow Sun is for me more a love story 

than a war story; it is a book about love, about the human complexity of our flawed 

and rich African world.
70

 (ADICHIE, 2008, p.53) 

 

Por ser largamente fundamentado na história, o romance apresenta várias referências 

que funcionam como marcos para que o leitor acompanhe cronologicamente os fatos e possa 

se posicionar temporalmente nos acontecimentos da época. Além disso, está dividido em 

quatro grandes partes, que se alternam entre início e fim dos anos 60, deixando evidente o 

período em que a trama acontece e em que momento os eventos se dão. É o rumo da história 

que dita o caminho da narrativa, moldando a vida dos personagens, suas emoções e suas 

decisões. No entanto, as informações históricas aparecem como pano de fundo, não como 

aspecto principal, revelando-se ao longo das discussões, das ideias e pensamentos dos 

personagens. Para Hawley (2008, p.15), ―Adichie portray the war as a backdrop for 

interpersonal ethical questions‖
71

, como no exemplo seguinte:  

 

                                                 
70

 Uma de minhas esperanças era que meu romance acerca da experiência de Biafra fizesse os nigerianos, 

particularmente nigerianos de minha geração, conscientes de sua história e fizessem perguntas a respeito dessa 

história, que conversar e saber a respeito disso, se não fizesse as paixões morrerem, então, pelo menos, que fosse 

possível que reconhecêssemos coletivamente o que aconteceu. No final, no entanto, Half of a Yellow Sun é para 

mim mais uma história de amor do que uma história de guerra; é um livro sobre o amor, sobre a complexidade 

humana do nosso imperfeito e rico mundo africano. 
71

 Adichie retrata a guerra como pano de fundo para questões éticas interpessoais. 
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We are living in a time of great white evil. They are dehumanizing blacks in South 

Africa and Rhodesia, they fermented what happened in the Congo, they won't let 

American blacks vote, they won't let the Australian aborigines vote, but the worst of 

all is what they are doing here. This defense pact is worse than apartheid and 

segregation, but we don't realize it. They are controlling us from behind drawn 

curtains. It is very dangerous!
72

 (ADICHIE, 2006, p.110) 

 

A narrativa acompanha a vida de cinco personagens principais, as inter-relações que 

estabelecem e como são afetados pelas dificuldades provenientes da guerra. Cada personagem 

vive os conflitos externos e internos a seu modo, com diferentes níveis de intensidade. 

Também encaram os embates oriundos das relações humanas que estabelecem, agregando às 

suas constituições, enquanto personagens, um forte senso de humanidade. Desse modo, há um 

proposital equilíbrio entre a história e a ficção, demonstrado pela mútua relação de 

dependência entre elas, imprescindível para a compreensão da obra enquanto arte e enquanto 

história. ―If fiction is indeed the soul of history, then I was equally committed to the fiction 

and the history, equally keen to be true to the spirit of the time as well as to my artistic vision 

of it‖
73

 (ADICHIE, 2006). 

Chamado por Adichie de ―realistic fiction‖, a obra é, em sua essência, um conjunto de 

histórias de amor: amor pelo outro, por uma causa, por uma nação e por uma história, bem 

como os sentimentos de alegria e sofrimento que nelas se encerram. ―I was also determined to 

make my novel about what I like to think of as the grilliness of being human—a book about 

relationships, about people who have sex and eat food and laugh, about people who are fierce 

consumers of life‖
74

 (2008, p.49).  Nesse sentido, não só a história é considerada importante 

para ela, como a simplicidade de ser humano e agir de diferentes formas, moldados pelas 

situações com as quais se defrontam. 

 Para Hodges (2009, p.8), os personagens do romance de Adichie interagem com o 

mundo real, com a representação persuasiva e totalmente perceptível do mundo real retratada 

pela escritora. Para ele, o que torna essa representação persuasiva é seu aspecto humano
75

. ―In 

the end it‘s about human beings. I want people to read this book and come a way hopefully 

                                                 
72

 ―Estamos vivendo em um tempo de grande mal branco. Eles estão desumanizando os negros na África do Sul 

e na Rodésia, eles fermentaram o que aconteceu no Congo, eles não deixam os americanos negros votarem, eles 

não deixam os aborígenes australianos votarem, mas o pior de tudo é o que eles estão fazendo aqui. Esse pacto 

de defesa é pior do que o apartheid e a segregação, mas não percebemos isso. Eles estão nos controlando por trás 

das cortinas. Isso é muito perigoso!‖ 
73

 Se a ficção é, de fato, a alma da história, então eu estava igualmente comprometida com a ficção e a história, 

igualmente empenhada em ser fiel ao espírito da época, bem como à minha visão artística dele.  
74

 Eu também estava determinada a fazer meu romance a respeito do que eu gosto de pensar como o tormento de 

ser humano—um livro acerca dos relacionamentos, das pessoas que fazem sexo e comem e riem, pessoas que 

são ferozes consumidores da vida. 
75

 What makes that representation persuasive is its human scale. 
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thinking about what it means to be human in a situation of that sort. […] I want this to be a 

very human book; I want emotion to be at the heart of it, because that is what I go to fiction 

for‖
76

 (ADICHIE, 2013). E esse aspecto de junção da exposição histórica com a fundamental 

perspectiva humana se caracteriza como uma mudança na tradição literária nigeriana, 

apresentada por uma geração de escritores contemporâneos que abordam a temática da Guerra 

de Biafra, apresentando uma releitura por novas perspectivas. 

 

We might, then, see [...] a gradual movement away from the specifics of the Biafran 

war, towards the universalizing of what that civil conflict can be made to represent. 

For Adichie, the war is a vortex that threatens to pull her characters to pieces: hers is 

a national novel [...], getting at the spirit of the Nigerian people, recreating that spirit 

in the specific lives of compelling characters, but at the same time refusing to be 

overtaken by the events of the war to the degree that some earlier novels may have 

been
77

 (HAWLEY, 2008, p.23). 

 

2.2 Gerações que escrevem a história 

 

A Nigéria, assim como a maioria dos países africanos, tem sua produção literária 

marcada pela influência dos diversos fenômenos decorrentes da colonização e dos 

movimentos de independência. No início do século XX, esses acontecimentos geraram um 

sentimento coletivo e impulsionaram correntes de pensamento em busca de uma identidade 

nacional cultural e literária. É nesse cenário que acontece a publicação de uma das mais 

famosas obras literárias da tradição nigeriana, Things Fall Apart, de 1958, do aclamado 

escritor Chinua Achebe, considerada propulsora da atividade literária na Nigéria e marco da 

literatura africana. 

A crítica literária, baseada em períodos históricos e políticos que marcaram a trajetória 

do continente africano como um todo, tem dividido a literatura africana em três fases. 

Proposto por um dos críticos mais entusiastas acerca do tema da literatura genuinamente 

                                                 
76

 No final, são seres humanos. Eu quero que as pessoas leiam esse livro e comecem de forma esperançosa a 

pensar a respeito do que significa ser humano em uma situação desse tipo. […] Eu quero que este seja um livro 

bem humano; eu quero que a emoção esteja no coração dele, porque isso é o que eu procuro em uma ficção. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9Lx1BDdNF4w&t=133s. Acesso em: 31 out. 2018. 
77

 Poderíamos, então, [...] ver um afastamento gradual das especificidades da guerra de Biafra, em direção à 

universalização daquilo que esse conflito civil pôde representar. Para Adichie, a guerra é um furacão que ameaça 

deixar seus personagens em pedaços: sua obra é um romance nacional, [...] alcançando o espírito do povo 

nigeriano, recriando esse espírito na vida específica de fascinantes personagens, mas ao mesmo tempo, 

recusando-se a ser transpassado pelos acontecimentos da guerra, da forma que alguns romances anteriores 

podem ter se permitido.  

https://www.youtube.com/watch?v=9Lx1BDdNF4w&t=133s
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africana, Ngugi wa Thiong‘o, em seu artigo Writing Against Neocolonialism, adaptado de 

uma palestra em 1985, nos EUA, inicia:  

 

The African writer who emerged after the Second World War has gone through 

three decisive decades which also mark three nodal stages in his growth. He has 

gone, as it were, through three ages within only the last thirty years or so: the age of 

anticolonial struggle; the age of independence; and the age of neocolonialism
78

 

(1986, p.1).  

 

E, assim como em outros países, sendo um reflexo do continente como um todo, a 

Nigéria também tem suas gerações definidas temporalmente. A primeira geração de escritores 

nigerianos, em sua maioria nascidos durante os primeiros cinquenta anos do século XX, 

tiveram suas obras publicadas até aproximadamente o final de 1960, ano de independência do 

país. Por conta desse contexto, suas publicações caracterizaram-se pela reafirmação da cultura 

nacional, marcadas por um sentimento nacionalista anticolonial que revelasse os conflitos 

culturais surgidos com a invasão colonial e as consequências dessa relação de poder, bem 

como reestabelecendo uma identidade de valores nativos nigerianos. Um romancista e 

dramaturgo importante desse período é Wole Soyinka, primeiro africano a ganhar o prêmio 

Nobel de Literatura, em 1986. Alguns dos principais escritores desse período são: Amos 

Tutuola, Cyprian Ekwensi, o famoso poeta Christopher Okigbo, que morreu em campo de 

batalha na Guerra de Biafra, John Peper Clark e Fiora Nwapa, primeira mulher nigeriana a 

publicar um romance. Há também uma longa tradição poética na Nigéria, que dominou a 

produção literária até o início da terceira geração, quando houve uma transformação do 

cenário literário e os romances começaram a ganhar maior prestígio internacional.  

A segunda geração se caracteriza pela crise existencial e a desilusão oriunda do caos 

político em que a Nigéria mergulhou após a independência, incluindo o aumento da tensão já 

existente entre as regiões e etnias, os massacres e as tomadas de poder e os deslocamentos 

sociais e políticos que levaram à guerra. Nesse sentido, a narrativa de nação e reafirmação 

cultural sofreu um abalo, com críticas fortes ao novo governo neocolonial, como forma de 

protesto. Pouca produção literária trouxe o tema da guerra, nesse período, devido à 

proximidade com os acontecimentos. No entanto, a produção poética atingia seu auge, em 

função de incentivos, premiações e patrocínios da Associação dos Autores Nigerianos (ANA), 

criada em 1981, voltados majoritariamente para o campo da poesia. Uma obra de grande 

                                                 
78

 O escritor africano que surgiu após a Segunda Guerra Mundial passou por três décadas decisivas que também 

marcam três estágios nodais em seu crescimento. Ele passou, por assim dizer, por três eras dentro dos últimos 

trinta anos: a era da luta anticolonial, a era da independência e a era do neocolonialismo. 



51 

 

 

importância para o período foi The Famished Road, de Ben Okri, publicada em 1991. Outros 

nomes que representam o período são: Odia Ofeimun, Buchi Emecheta, Femi Osofican e Niyi 

Osundare.  

A terceira geração, da qual Adichie faz parte e se destaca como um dos grandes nomes, 

junto com Helon Habila, Chris Abani e Akin Adesokan, ainda é considerada uma tendência 

de novos escritores contemporâneos, que iniciam suas publicações aproximadamente no final 

de 1980 e que retomam temáticas da primeira fase, tais como a reafirmação da identidade 

nacional, da cultura e dos valores africanos, mas remodelam esses temas, adicionando-lhes 

novos questionamentos.  

Adesanmi e Dunton (2005, p.11), percorrendo as características das três fases que 

marcam a produção literária africana, notam que os espaços das narrativas dos romances 

desse grupo de escritores da terceira geração são predominantemente urbanos. Elas também 

têm em comum a ênfase na privação, na negação das aspirações e dos direitos humanos 

individuais, bem como na degradação das relações sociais sob uma série de regimes corruptos 

e despóticos. Vale notar, da mesma forma, o destaque nas atividades de leitura e escrita, 

característica fundamental e de grande relevância em Half of a Yellow Sun (2006). 

Outra característica que marca essa identidade moderna da terceira geração, percebida 

por Adesanmi e Dunton (2005), é que ela é absolutamente realista, divergindo da 

característica fantasmagórica e de uma realidade distante presente na geração anterior. Tais 

desvios das obras de seus antecessores literários ilustram o compromisso que a terceira 

geração compartilha com seus antecessores da Nigéria a respeito da qual eles escrevem, 

embora de maneiras diferentes e para fins diferentes. A terceira geração situa as vidas de seus 

respectivos protagonistas principalmente no aqui e agora, envolvendo-os, construtivamente, 

no imediatismo da vida nigeriana (SMIT, 2009, p.14). 

 

Unlike the writers from the previous generations whose texts offered a unitary 

identity, the recent Nigerian novels present multi-layered individuals, composed of 

various cultural elements and traditions, thriving into a hybrid, multicultural 

environment and performing an identity that doesn't necessarily conform to the rules 

imposed by society. There is a particular interest in the exploration of characters‘ 

emotional development. The constructs of history, nation, home, tradition and 

gender are being questioned, together with notions such as ―Otherness‖ and 

―subalternity‖
79

 (PLAIAS, 2013, p.16). 
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 Diferente dos escritores das gerações anteriores, cujos textos ofereceram uma identidade unitária, os romances 

recentes da Nigéria apresentam indivíduos multifacetados, compostos de vários elementos culturais e tradições, 

que prosperam em um ambiente híbrido e multicultural e representam uma identidade que não entra 

necessariamente em conformidade com as regras impostas pela sociedade. Há um interesse particular na 
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O senso de construção da história, explorando a nação e suas complexidades sociais, faz 

surgir nessa fase novo interesse pela temática da Guerra de Biafra, vista como imprescindível 

para a construção de uma nova identidade nacional e oferecendo uma nova perspectiva acerca 

de temas como perda, violência, trauma e deslocamento. ―The war can be used as a 

microcosm for the political and ethnic upheaval of today's Nigeria‖
80

 (PLAIAS, 2013, p.19).  

 

Today, the third generation of Nigerian writers has returned to the wider thematics 

of first generation literature, but with a view to questioning the assumptions earlier 

literature made about Africa, Nigeria and the validity of historical realism when 

confronting the past. As such, for the first time, the Biafra question and legacy of 

war has been widely considered in literature. Third generation literature […] 

represents the striving of a younger generation to remember the trauma of the past 

and to forge a sense of kinship and identity through their shared connection in 

community. With the passage of time, the resurgence of Biafra in Nigerian literature 

marks the importance of the period to contemporary identity formation and 

underlines its lasting effects on national identity and the national imaginary, 

particularly relevant at a time when Biafran nationalism is returning to the forefront 

of Nigerian politics.
81

 (KRISHNAN, 2010, p.187) 

 

Hawley (2008, p.16), discutindo a respeito da noção de nacionalismo e da necessidade 

de buscar a reconciliação para reconstruir a identidade da nação, salienta que a ficção 

contemporânea, no entanto, sugere que o tempo e a arte podem, por padrão, ter se tornado o 

único meio efetivo de digerir o veneno do passado e de se curar lentamente do dano que foi 

causado. ―War as theme in literature becomes important for the writer because it affords the 

writer an opportunity to create and recreate history by recalling the past to shape the present, 

predict and possibly influence the future‖
82

 (DICKSON C.; PREYE, 2014, p.82). 

 

Biafra, for the youngest Nigerian generation, is no longer merely a matter of dates of 

military campaigns and of pyrrhic victories, of international indifference to a 

starving people, and the manipulation of their suffering by one side or the other and 

                                                                                                                                                         
exploração do desenvolvimento emocional dos personagens. Os construtos de história, nação, lar, tradição e 

gênero estão sendo questionados, juntamente com noções como ―Alteridade‖ e ―subalternidade‖. 
80

 A guerra pode ser usada como um microcosmo para a agitação política e étnica da atual Nigéria. 
81

 Hoje, a terceira geração de escritores nigerianos tem se voltado às temáticas mais amplas da literatura de 

primeira geração, mas com o objetivo de questionar os pressupostos da literatura anterior a respeito da África, a 

Nigéria e a validade do realismo histórico ao confrontar o passado. Como tal, pela primeira vez, a questão de 

Biafra e o legado da guerra têm sido amplamente considerados na literatura. A literatura de terceira geração […] 

representa a luta de uma geração mais jovem para lembrar o trauma do passado e modelar um senso de afinidade 

e identidade pela sua conexão compartilhada em comunidade. Com o passar do tempo, o ressurgimento de Biafra 

na literatura nigeriana marca a importância do período para a formação da identidade contemporânea e realça 

seus duradouros efeitos sobre a identidade e o imaginário nacional, particularmente relevantes em um momento 

em que o nacionalismo biafrense está voltando à frente da política nigeriana. 
82

 A guerra como tema na literatura se torna importante para o escritor porque dá a ele uma oportunidade de criar 

e recriar a história, relembrando o passado para moldar o presente, prever e possivelmente influenciar o futuro. 
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by the media; […] It has entered history as a defining moment of a very young 

nation‘s confrontation with its own inescapable guilt.
83

 (HAWLEY, 2008, p.24) 

 

É essa posição de consciência, enfrentamento e possível reconciliação com o passado 

que caracteriza a literatura de Adichie em HYS, na medida em que busca, pela ficção, meios 

de elaborar a história, colocando-a em perspectiva, fabricando ―fatos‖ históricos a partir de 

―acontecimentos‖ brutos do passado, demonstrando a maneira como sistemas de signos 

proporcionam sentido à experiência (HUTCHEON, 1991, p.13), bem como contribuem para a 

compreensão e contestação do que se tem como verdade histórica. À vista disso, é relevante 

percorrer tais acontecimentos do passado, a fim de relacioná-los, em seguida, com os fatos 

fabricados pela ficção contemporânea e perceber em que sentido um contribui para o outro, de 

que forma a história e a ficção revelam sua interdependência.  

 

2.3 The history inside the story: a origem da sombra, a Guerra de Biafra 

 

A guerra a respeito da qual o romance de Adichie se baseia, chamada Guerra de Biafra, 

foi um confronto político-econômico entre o governo da Nigéria e o estado secessionista de 

Biafra, ocorrido entre julho de 1967 a janeiro de 1970. Provocado por uma sequência de fatos 

que inflamaram e desencadearam inúmeras divergências ideológicas, o conflito se deu como 

uma reação do governo nigeriano contra o desejo de secessão por parte da população do 

sudeste do país, em sua maioria da etnia Igbo, que ansiava pela construção de uma nova 

república, independente da Nigéria, chamada República de Biafra.  

Um dos confrontos mais terríveis na história da África pós-independente, com um 

número estimado de mortes de um a três milhões, entre civis e militares, ficou conhecido 

mundialmente pelas imagens de crianças com braços e pernas magérrimos e barrigas enormes, 

consumidas pela doença de Kwashiorkor, causada pela grave deficiência de proteína, e 

terminou com a supressão e o rendimento do povo biafrense reintegrado à Nigéria, e assim 

permanecendo até hoje.  

Para maior compreensão do contexto histórico e dos eventos que marcam o romance, é 

necessário pensar as causas iniciais do conflito e os direcionamentos que levaram à guerra. 

Entre o século XV e início do século XIX, o contato com comerciantes europeus na costa 
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 Biafra, para a geração mais jovem da Nigéria, não é mais apenas uma questão de datas de campanhas militares 

e de vitórias pírricas, da indiferença internacional à um povo faminto, e a manipulação de seu sofrimento por um 

lado ou por outro e pela mídia; [...] Entrou na história como um momento decisivo do confronto de uma nação 

muito jovem com sua própria inevitável culpa. 
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africana resultou em mudanças monumentais nas instituições políticas, econômicas e sociais 

dos territórios do sul da Nigéria. O comércio de escravos dominava as relações entre 

nigerianos e europeus nesse momento, até sua abolição em 1807, e a expansão do comércio de 

azeite de dendê que legitimou laços comerciais entre eles. (FALOLA; HEATON, 2014 

[2008], p. xiii) 

O século XIX foi marcado pelo colapso de impérios nativos, pela criação da Companhia 

Real do Niger e a insistente formação de protetorados britânicos nas regiões sudeste, sudoeste 

e norte, passando o território nigeriano à condição de colônia inglesa já no início do século 

XX. Também se caracterizou pela expansão religiosa do Islamismo, ao norte, e do 

Cristianismo, ao sul, enaltecendo as divergências ideológicas entre as regiões.  

Após a Conferência de Berlim, que dividiu o continente africano de acordo com os 

interesses europeus e definiu os poderes de atuação econômico-política nas determinadas 

regiões africanas para cada potência europeia, o poder britânico sobre o recém-criado 

território da Nigéria tentou forçar uma junção das regiões, divididas pelos maiores grupos 

étnicos, que facilitaria formar mercados consumidores comprometidos com a gestão colonial: 

Igbos no sudeste, Hausa-Fulani ao norte e Yorubas no sudoeste. No entanto, forçados a uma 

política de união, as divergências e a rivalidade que já existiam bem antes da colonização só 

aumentaram. 

 

The regions had no common centres: the British economic policy of amalgamation 

led to regions with different interests, in competition with one another. In the North, 

the Western education brought by missionaries was discouraged in order to prevent 

their ‗corrupting influence‘ on Islamic schools, but developed in the South. In the 

North the power systems were centralised, in South were more diffuse and the 

religions more different. In the North, colonialism established the old elite, while in 

the South it created a new Western-educated one, a group that would fight for 

independence in the 1950s and for the promulgation of the idea of 'nation' as 

opposed to that of 'tribe'.
84

 (PLAIAS, 2013, p.26) 

 

Do início do século XX à independência em 1960, as diferenças religiosas, sociais, 

históricas e morais entre as regiões da Nigéria não diminuíram, até que a viabilidade de uma 

nação unida a ser dominada por qualquer uma das regiões tornou-se impraticável (FORSYTH, 
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 As regiões não tinham centros comuns: a política econômica britânica de união guiava regiões à interesses 

diferentes, em competição umas com as outras. No norte, a educação ocidental trazida pelos missionários foi 

desencorajada a fim de evitar sua "influência corruptível" nas escolas islâmicas, mas desenvolvida no sul. No 

Norte, os sistemas de poder foram centralizados, no Sul, foram mais difusos e as religiões mais diferentes. No 

Norte, o colonialismo estabeleceu a velha elite, enquanto no Sul criou uma nova educação ocidental, um grupo 

que lutaria pela independência na década de 1950 e pela promulgação da ideia de "nação" em oposição à de 

"tribo". 
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1976 [1969], p.20). A aparente estabilidade que emergiu após a independência, com a adoção 

de uma Constituição e a admissão da nação ao Commonwealth, apenas encobria disparidades 

basilares no país mais populoso e diverso entre os países africanos: 140 milhões de pessoas; 

mais de duzentos e cinquenta grupos étnicos (proeminentemente: Hausa e Fulani, Yoruba, 

Igbo, Ijaw, Kanuri, Ibibio e Tiv); diversidade religiosa (50% Muçulmano, 40% Cristão, 10% 

Crenças Nativas) (HAWLEY, 2008, p.16). 

Os grupos do sul, que já se recusavam a aceitar os chefes regionais impostos pela 

metrópole, na época da colônia, e se reuniam em protestos contra o governo indireto, 

almejavam ao progresso e tiveram relevante desenvolvimento na educação, opondo-se aos 

grupos do norte, preocupados em manter seus chefes locais no poder e promover o 

conservadorismo pela restrição à educação em massa. Como consequência à visível diferença 

no desenvolvimento educacional entre as regiões, a maioria dos cargos requisitados no norte 

foi preenchida pelos sulistas, escolarizados e capacitados para o mercado de trabalho.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e uma forte onda nacionalista oriunda dos 

conflitos que resultaram na independência de vários países africanos, a Nigéria se tornou um 

país independente, tendo claramente divergências entre as regiões, mas ansioso por uma nova 

possibilidade de transformação política. O norte, no entanto, só concordou em aceitar uma 

federação se o princípio do desenvolvimento regional fosse separado e se tivesse próximo de 

50 por cento dos assentos na legislatura (Norte 9, Oeste 6, Leste 5). A oposição do norte a 

uma fusão com o sul foi expressa por numerosas declarações de seus líderes, desde essa época 

(FORSYTH, 1976 [1969], p.22).  

Em 1960, apesar de independente, a Nigéria enfrentava uma forte tensão e divergência 

regional e não era em nada parecida com uma nação unida e harmoniosa, como bem 

representado por Adichie: ―at Independence in 1960, Nigeria was a collection of fragments 

held in a fragile clasp‖
85

 (ADICHIE, 2006, p.155). Com as diferenças aumentando, e a 

maioria dos nortistas no poder, em 1966 houve o primeiro golpe militar que colocou fim à 

Primeira República.  

 

―There's been a coup,‖ Master said, and gestured to the radio. ―Major Nzeogwu is 

speaking from Kaduna.‖ 

The voice on the radio was youthful, eager, confident.  

The Constitution is suspended and the regional government and elected assemblies 

are hereby dissolved. My dear countrymen, the aim of the Revolutionary Council is 

to establish a nation free from corruption and internal strife. Our enemies are the 

political profiteers, the swindlers, the men in high and low places that seek bribes 
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 Na época da independência, em 1960, a Nigéria era uma coleção de fragmentos mantidos por um frágil fecho. 
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and demand ten percent, those that seek to keep the country divided permanently so 

that they can remain in office, the tribalists, the nepotists, those that make the 

country look big for nothing before international circles, those that have corrupted 

our society.
86

 (ADICHIE, 2006, p.123) 

 

Tendo a maior representatividade no governo e declarando visível insatisfação com a 

superficial união entre as regiões, o norte acabou interpretando o fato como um golpe Igbo, 

levando à ascensão das rivalidades e à perseguição desse povo que morava e trabalhava no 

norte do país. Apoiados pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, um contragolpe, em julho 

do mesmo ano, agravou a situação de violência contra Igbos e fomentou o desejo de secessão 

e independência por parte da região sudeste. Centenas de pessoas armadas espalharam-se 

pelos espaços onde viviam os orientais, invadindo e incendiando suas casas, violentando, 

saqueando e matando todos os homens, mulheres e crianças que encontrassem (FORSYTH, 

1976 [1969], p.51). ―The problem was the ethnic balance policy. I was part of the commission 

that told our GOC that we should scrap it, that it was polarizing the army, that they should 

stop promoting Northerners who were not qualified. But our GOC said no, our British 

GOC‖
87

 (ADICHIE, 2006, p.141).  

A declaração de separação por parte da região sudeste, como consequência da gravidade 

dos acontecimentos da época, forçou o novo governo, assumido no contragolpe, a iniciar 

ações de força civil policial para manter o país unido a qualquer custo, uma vez que foi nessa 

região que, em 1958, haviam descoberto o petróleo. ―Richard was surprised when he heard 

the announcement that the federal government had declared a police action to bring the rebels 

to order. Kainene was not. / ‗It's the oil,‘ she said. ‗They can't let us go easily with all that 

oil‖
88

 (ADICHIE, 2006, p.180). Assim, em 1967, depois da declaração de independência da 

nova nação, com o nome de República de Biafra, não reconhecida pelo governo da época, 
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 "Houve um golpe", disse o Patrão, e apontou para o rádio. "O major Nzeogwu está falando de Kaduna." 

A voz no rádio era juvenil, ansiosa, confiante. 

A Constituição está suspensa e o governo regional e as assembleias eleitas estão agora dissolvidos. Meus 

queridos compatriotas, o objetivo do Conselho Revolucionário é estabelecer uma nação livre de corrupção e 

conflitos internos. Nossos inimigos são os aproveitadores políticos, os vigaristas, os homens em altos e baixos 

cargos que buscam subornos e exigem dez por cento, aqueles que procuram manter o país dividido 

permanentemente para que possam permanecer no poder, os tribalistas, os nepotistas, aqueles que fazem o país 

parecer grande para nada diante dos círculos internacionais, aqueles que corromperam nossa sociedade. 
87

 O problema foi a política de equilíbrio étnico. Eu fiz parte da comissão que disse ao nosso Comandante Geral 

que nós devíamos descartá-la, que ela estava polarizando o exército, que eles deveriam parar de promover os 

nortistas que não eram qualificados. Mas nosso Comandante disse que não, nosso Comandante britânico. 
88

 Richard ficou surpreso quando ouviu o anúncio de que o governo federal havia declarado uma ação policial 

para conter os rebeldes. Kainene não ficou. / ‗É o petróleo‘, disse ela. ‗Eles não vão nos deixar seguir facilmente 

com todo aquele petróleo‘. 
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ficou marcado o início da guerra civil da Nigéria, ou Guerra de Biafra, que durou 

aproximadamente três anos e deixou consequências devastadoras à nação nigeriana. 

 

The countercoup in July 1966, sustained by the U.K. and the United States, didn't 

put an end to the raising violence, the killing of tens of thousands of Igbo and the 

exodus of a large number of Igbo and other easterners to the southeast. The extent of 

the genocidal action together with the passivity of the federal government stressed 

the need for the secession in the southeast. In 1967 Chukwuemeka Ojukwu declared 

the secession of the then Eastern Region of Nigerian and its independence under the 

name of Republic of Biafra, with its flag showing half of a rising sun that inspired 

Adichie for the title of her novel. The Nigerian government did not recognize the 

new republic and the civil war started shortly after.
89

 (PLAIAS, 2013, p.27) 

 

Foi por saber desse contexto histórico, pesquisando, conhecendo e reconhecendo o 

passado, pelo mergulho na historiografia, mas também no relato pessoal, que Adichie se 

propôs a contribuir com a história, problematizando-a pela sua ficção. Ao analisar vários 

aspectos do romance, percebe-se que questões pertinentes como a natureza criativa e 

construtiva da narrativa, tanto histórica quanto ficcional, se fazem evidentes, levando-nos a 

indagar qual é o ponto de contato entre as duas formas de contar a história e se, de fato, elas 

podem ser igualmente legítimas. Da mesma forma, se constata que a linguagem crítica 

representada pelos personagens também contribui para novos olhares para o passado e para a 

realidade. Outro ponto relevante é a possibilidade de conhecer a história pela ficção, 

característica em que a ficção exerce a função de complemento da história, contribuindo para 

sua compreensão, adicionando novas possíveis visões, invertendo o caminho que leva ao 

conhecimento, ao invés de seguir o rumo da história à ficção, usar da ficção para elaborar a 

história. Essa problematização da história pela ficção é o principal tema em Hutcheon (1991), 

em sua Poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção, e é por essa perspectiva que este 

trabalho intenta encaminhar a análise.  
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 O contragolpe em julho de 1966, sustentado pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, não colocou fim ao 

aumento da violência, ao assassinato de dezenas de milhares de Igbos e ao êxodo de um grande número de Igbos 

e outros orientais para o sudeste. A extensão da ação genocida junto com a passividade do governo federal 

enfatizava a necessidade da secessão no sudeste. Em 1967, Chukwuemeka Ojukwu declarou a secessão da então 

região oriental da Nigéria e sua independência sob o nome de República de Biafra, com sua bandeira mostrando 

metade de um sol nascente que inspirou Adichie para o título de seu romance. O governo nigeriano não 

reconheceu a nova república e a guerra civil começou logo depois. 



58 

 

 

CAPÍTULO 3 HALF OF A YELLOW SUN, ELABORANDO O PASSADO NA 

CONTEMPORANEIDADE  

 

3.1 A problematização da história 

 

Do you think fiction in particular, allows for the telling of the truth that‘s deeper 

than mere fact? 

I do think so. […] I'm particularly drawn as a reader and writer to […] the kind of 

fiction that's based on fact, if that makes sense. In writing fiction I just feel very free 

and there is a sense in which I sort of feel that I can be […] radically honest. […] 

And by that it means that there's a greater depth and that it can illuminate facts.
90

 

 

Convidada a refletir acerca do papel da literatura na humanização da história, em 

conversa com a vice-editora da Revista Granta, Ellah Allfrey, em 2013, Adichie conta que, 

para ela, escrever ficção a permite ser radicalmente honesta e propicia a iluminação de fatos 

que possam, talvez, ter sido encarados superficialmente ou obscurecidos por outros discursos. 

Dessa forma, percebe-se que a ficção é capaz de alcançar um nível de conexão com a história 

que a permite questioná-la, sem, no entanto, deixar de estar intensamente conectada ao seu 

aspecto humano, característica essencial para a criação narrativa de Adichie. Para essa autora, 

a história não pode ser contada sem considerar o fato de que é, por si, politizada, ―what stories 

get told and how they get told‖
91

, depende claramente de quem tem o poder de contá-las. Por 

isso há a necessidade da multiplicação de histórias, diversificando perspectivas, fornecendo 

novas formas de encará-la. 

Como se pôde observar, ao longo das discussões apresentadas nos capítulos anteriores, 

Adichie demonstra em suas falas e traduz em seus romances um forte posicionamento 

político, ao explorar temáticas que perturbam nossas práticas, na tentativa de contribuir para o 

questionamento do pensamento humano do presente, seja em seu país ou no mundo como um 

todo. Ao ressaltar tais questões, nota-se que, como bem apontado por Nunes (2016), há uma 
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 Você acha que a ficção, particularmente, permite contar a verdade, que é mais profunda do que o mero fato? 

Eu realmente acho que sim. [...] E eu me sinto particularmente atraída, como leitora e escritora, [...] pelo tipo de 

ficção que é baseado em fatos, se é que isso faz sentido. Ao escrever ficção eu me sinto bem livre e há uma 

sensação em que eu meio que sinto que posso ser [...] radicalmente honesta. [...] E com isso, significa que há 

uma profundidade maior que pode iluminar os fatos. Humanising History - Chimamanda Ngozi Adichie. The 

RSA. Youtube. 15 Maio 2013. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=9Lx1BDdNF4w&t=42s>. 

Acesso em: 31 out. 2018. 
91

 Quais histórias são contadas e como são contadas. (Evento filmado ao vivo no Festival Internacional do Livro 

em Edimburgo, de 2017, em que Adichie é entrevistada pela Primeira Ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, a 

respeito do seu trabalho e suas idéias). Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=y-UTBS-

vrF8&t=2991s>. Acesso em: 31 out. 2018. 
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preocupação sistemática da escritora em trazer para a ficção uma opção de narrativa que leve 

o leitor a questionar suas histórias.  

Linda Hutcheon (1991), em sua Poética, ao apresentar a exploração da problematização 

da história pelo fenômeno do pós-modernismo, movimento contemporâneo largamente 

discutido e questionado por críticos teóricos do final do século XX, sugere uma modalidade 

narrativa que se caracteriza pelo confronto paradoxal entre história e ficção: a metaficção 

historiográfica. O paradoxo dessa modalidade, segundo ela, é a utilização da história, 

ironicamente ficcionalizada, para contestar a própria história e enfatizar o processo de 

significação na produção da arte contemporânea, salientando a maneira como a história e a 

ficção são construídas linguisticamente, de acordo com os sistemas ideológicos que movem 

nossas culturas (HUTCHEON, 1991, p.12-13). Quando ela menciona o percurso que pretende 

traçar para chegar à discussão acerca da modalidade que propõe, destaca que, assim como em 

debates a respeito do discurso histórico e de sua relação com o literário, a metaficção 

historiográfica também levanta questões como 

 

as da forma narrativa, da intertextualidade, das estratégias de representação, da 

função da linguagem, da relação entre o fato histórico e o acontecimento empírico, 

e, em geral, das consequências epistemológicas e ontológicas do ato de tornar 

problemático aquilo que antes era aceito pela historiografia - e pela literatura - como 

uma certeza (1991, p.14). 

 

Ao observar HYS, com suas características descontínuas de estrutura e construtivas da 

linguagem, bem como sua relação singular com a história, pode-se verificar que a maioria 

dessas questões, levantadas pela modalidade sugerida por Hutcheon (1991), também atravessa 

o romance de Adichie, sendo os aspectos mais evidentes tanto a relação entre fato histórico e 

o acontecimento empírico, conectado à forma narrativa, quanto a função da linguagem e as 

estratégias de representação da história.  

Ao ler as discussões empreendidas por Hutcheon (1991), evidenciam-se características 

que se relacionam com aspectos problematizadores apresentados no romance de Adichie. E 

assim, partindo dessa correspondência entre ficção, história e teoria, pode-se destacar pontos 

de contato entre as manifestações narrativas que levantam questionamentos acerca da 

elaboração da história, propostas pela trama de Adichie, HYS (2006), com a discussão 

proposta por Hutcheon (1991) acerca da problematização da história pela ficção, já 

ressaltando a característica teórica do romance e a importância da ficcionalização da história 

para a construção da própria história humana contemporânea.  
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3.1.1 Half of a Yellow Sun: a história de indivíduos sobre a história da guerra 

 

Odenigbo climbed up to the podium waving his Biafran flag: swaths of red, black, 

and green and, at the center, a luminous half of a yellow sun. 

―Biafra is born! We will lead Black Africa! We will live in security! Nobody will 

ever again attack us! Never again!‖
92

 (ADICHIE, 2006, p.163) 

 

A metade de um sol amarelo, presente na bandeira da então República de Biafra, era a 

representação da gênese de uma nova nação, o símbolo do recomeço de um grupo movido 

pela mesma política de união que esfacelava a Nigéria na época, mas que reforçava a busca 

pela unidade de cada povo entre si. A passagem citada acima representa a primeira vez em 

que a expressão que nomeia o livro aparece na narrativa. E, apesar de apresentar em sua capa 

o trecho em que o escritor Chinua Achebe menciona a audácia de Adichie ao retomar o tema 

da guerra, para o leitor sem o conhecimento acerca da história, o título só passa a fazer sentido 

nesse momento.  

Deixar interpretações em aberto, podendo ou não serem descobertas durante a narrativa, 

criadas e recriadas pelo leitor, também é uma das características estratégicas de representação 

que instaura questões a respeito da natureza criativa da linguagem em HYS. A fim de 

apresentar ao leitor deste trabalho a história do romance, bem como suas características 

particulares, aprofundando-se nos aspectos de maior relevância para a análise, este capítulo se 

propõe a percorrer a narrativa, salientando os pontos em que a ficção se relaciona com a 

teoria.  

Como já exposto anteriormente, várias causas levaram à Guerra de Biafra e suas 

consequências foram indiscutivelmente arrasadoras. Ainda, o trauma deixado por ela funciona 

como fantasma que assombra o passado histórico da nação nigeriana. Ao tomar HYS, nota-se, 

como primeira impressão, que a narrativa parece caracterizar-se como uma retomada 

nostálgica desse passado, uma homenagem aos que vivenciaram a guerra, como bem 

demonstrado na dedicatória do romance, em que Adichie atribui à memória dos seus avós, 

que não sobreviveram à guerra, e às avós, que sobreviveram. Também pela epígrafe, trecho 

retirado do poema ―Mango Seedling‖, da coletânea Christmas in Biafra and Other Poems, de 

Chinua Achebe, em que se pode perceber como ele retoma a ideia de que ainda hoje pode ser 

sentida a coragem apaixonada dos biafrenses que vivenciaram a guerra. 
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 Odenigbo subiu ao pódio agitando sua bandeira biafrense: faixas de vermelho, preto e verde e, no centro, uma 

luminosa metade de um sol amarelo. 

―Biafra nasce! Nós lideraremos a África Negra! Nós viveremos em segurança! Ninguém nunca mais nos atacará! 

Nunca mais!‖ 
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No entanto, apesar desses aspectos projetarem o tom da narrativa, constata-se, no 

decorrer da trama, que a motivação do romance vai mais longe. Propõe-se, de fato, retomar o 

tema da guerra, e com isso prestar homenagem aos que a vivenciaram, mas, ao mesmo tempo, 

problematiza essa retomada, desviando-se dos tradicionais enredos que estão fortemente 

ligados aos fatos, e apresenta, dentro da narrativa, questionamentos quanto à importância, no 

fim de tudo, de escrever acerca dos aspectos humanos em tempos de guerra, enfatizando que 

também essas são particularidades que merecem prioridade. 

Muitas referências aos acontecimentos históricos são encontradas na trama. Não apenas 

o título, mas os comentários na capa, a dedicatória, a epígrafe, a nota da autora no final do 

livro e o enredo como um todo demonstram a intensa abordagem histórica do romance, e 

apesar de tais aspectos formarem a base para as múltiplas narrativas que Adichie constrói, o 

foco principal da narrativa está nas escolhas e nas lutas pessoais diárias de cada personagem e 

na forma como eles reagem e são moldados pelos eventos que marcam a história. A Guerra 

ocupa apenas o pano de fundo da trama, como se manifestar o banal, as minúcias corriqueiras 

da vida humana em tempos de guerra apresentasse tamanha importância quanto o que ficou 

registrado na história, por permitir maior conexão emocional com a narrativa.  

A relevância no que é puramente humano a respeito da historiografia ressalta a notável 

característica da terceira geração de escritores africanos de retomar assuntos delicados do 

passado, bem como de abordar o tema da guerra, dando a eles um olhar mais sensato, menos 

romantizado e de uma perspectiva mais distanciada ideológica e emocionalmente, disposta a 

abrir espaço para discutir os fatos com maior clareza, ao mesmo tempo em que mantém o 

compromisso com a arte ficcional. Adichie usa as interseções da história e da literatura para 

manter o passado no presente, para mantê-lo vivo e também para fazer o que é histórico e o 

que é político sentido (DE MEY, 2011, p.24, grifo nosso). 

 

The novels I love, the ones I remember, the ones I re-read, have an empathetic 

human quality, or ―emotional truth‖. […] It is different from honesty and more 

resilient than fact, something that exists not in the kind of fiction that explains but in 

the kind that shows. When I started my second novel Half of a Yellow Sun, […] I 

hoped that emotional truth would be its major recognisable trait.
93

 (ADICHIE, 2006) 
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 Os romances que eu amo, os que eu me lembro, os que eu releio, têm uma qualidade humana empática, ou 

―verdade emocional‖. [...] É diferente da honestidade e mais resiliente que o fato, algo que não existe no tipo de 

ficção que explica, mas no tipo que mostra. Quando eu comecei meu segundo romance, Half of a Yellow Sun, 

[...] eu esperava que a verdade emocional fosse seu traço perceptível principal. 
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De fato, a maneira como HYS permite que o contexto dê luz à visão política dos 

personagens e dos leitores, mostrando o lado sombrio da guerra, a perda, a divergência e a 

destruição, mas principalmente revelando traços humanos fundamentais como a crença, a 

esperança e a autodeterminação, é uma das características mais marcantes da obra. Como 

Plaias (2013, p.39) comenta, ―the author provides the reader with a complex historical world 

in which, through the story and the way it is structured, her vision of the past events 

emerges‖
94

.  

Como já mencionado, o romance se passa na Nigéria pós-independente, entre o início e 

o fim da década de 1960, tendo a trama dividida em quatro grandes partes que se alternam 

entre o início, ―The Early Sixties‖, e o fim dos anos sessenta, ―The Late Sixties‖. A primeira e 

a terceira parte se passam no início de 1960, sendo uma a continuação da outra; a segunda e a 

quarta parte começam no final dos anos sessenta e também mantêm uma sequência, como as 

partes anteriores. Toda a primeira parte, ambientada no início dos anos 60, descreve o 

cotidiano da vida dos personagens, como se conhecem, quem são eles, o que fazem juntos. O 

espaço varia entre as cidades de Nsukka, Lagos, Kano, Port Harcourt, mas mantendo o foco 

principal e desenrolando a maior parte da trama em Nsukka, a cidade universitária onde 

quatro dos principais protagonistas vão morar. Essa parte mostra o recomeço e a 

reorganização na vida dos personagens, visto que todos eles estão se deslocando e se 

estabelecendo profissionalmente nas áreas de atuação e trabalho, o que muito reflete a 

situação do país na época. O que pensam a respeito do futuro, os planos que estabelecem são 

todos apresentados nesse primeiro segmento. Até essa parte da narrativa, a guerra ainda 

funciona como algo que está por vir. E, apesar de já apresentar referências aos acontecimentos 

históricos internacionais da época, elas são apenas levantadas nas conversas trocadas entre os 

personagens.  

 

Ugwu did not [...] entirely understand the conversations of Master and his friends 

but listened anyway and heard that the world had to do more about the black people 

killed in Sharpeville, that the spy plane shot down in Russia served the Americans 

right, that De Gaulle was being clumsy in Algeria, that the United Nations would 

never get rid of Tshombe in Katanga. Once in a while, Master would stand up and 

raise his glass and his voice – ‗To that brave black American led into the University 

of Mississippi!‘ ‗To Ceylon and to the world's first woman prime minister!‘ ‗To 

Cuba for beating the Americans at their own game!‘
95

 (ADICHIE, 2006, p.17-18) 

                                                 
94

 A autora fornece ao leitor um complexo mundo histórico no qual, pelo enredo e pela forma em que ele está 

estruturado, os eventos do passado emergem. 
95

 Ugwu não entendia completamente as conversas do Patrão e seus amigos, mas e escutava, de qualquer forma, 

e ouviu que o mundo tinha que fazer mais a respeito dos negros mortos em Sharpeville, que o avião espião 

abatido na Rússia servia muito bem aos americanos, que De Gaulle estava todo atrapalhado na Argélia, que as 
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Apenas nesse trecho podem-se encontrar inúmeras referências históricas, como o 

massacre de Sharpeville, protesto contra a lei do passe, em 1960, na África do Sul, o avião 

espião americano U-2 derrubado na União Soviética, as negociações franco-argelinas pela 

descolonização da Argélia, o presidente congolês Tshombe do estado secessionista de 

Katanga, no Congo, James Meredith, afro-americano matriculado na ―all-white‖ Universidade 

do Mississippi, em 1962, nos Estados Unidos, após ganhar o processo contra discriminação 

racial e, ainda, a derrota da invasão americana em Cuba, para derrubar Fidel Castro. Todos 

esses incidentes históricos do início dos anos sessenta são referenciados, mas não enfocados 

como plano principal da narrativa. 

Na segunda parte, acontece o primeiro salto no tempo e a narrativa passa a ser 

contextualizada em meados de 1966, quando os golpes e os massacres acontecem e o início 

do confronto é oficializado. O clima é de surpresa e tensão no primeiro momento, com a 

incerteza do desenrolar dos graves acontecimentos nacionais. Os personagens já estão todos 

familiarizados entre si e há uma nova personagem morando com um dos casais, uma criança 

de aproximadamente três anos, mas que nada se sabe a respeito dela. Os espaços, nesse 

momento, vão variando e alterando conforme o confronto começa e as invasões acontecem, 

fazendo com que eles migrem de cidade em cidade, fugindo dos ataques: Nsukka, Abba e 

Umuahia. Há um misto de terror e esperança, provocados pelos massacres que deram início à 

guerra, mas que, ao mesmo tempo, influenciaram na decisão da independência da nova 

República de Biafra.  

Ainda assim, a trama se mantém focada no dia a dia dos personagens, como quando o 

primeiro golpe foi anunciado e a personagem ―Olanna ran to the telephone. ‗What is 

happening in Lagos? Did they say what is happening in Lagos?‘ / ‗Your parents are fine, 

nkem. Civilians are safe.‘‖
96

 (ADICHIE, 2006, p.123), preocupada com o perigo que o golpe 

poderia representar para os pais e não exatamente com o momento histórico que desencadeou 

os eventos que marcam a guerra. Ou ainda, quando tia Ifeka conta como o líder Hausa, 

Sardauna, assassinado no primeiro golpe, controlava a Nigéria e impedia as crianças igbo de 

frequentarem a escola, no norte.  

                                                                                                                                                         
Nações Unidas jamais se livrariam de Tshombe em Katanga. De vez em quando, o Patrão ficava em pé e 

levantava o copo e a voz – ―Àquele corajoso americano negro que foi conduzido à Universidade do Mississippi!‖ 

―Ao Ceilão e à primeira mulher primeira ministra do mundo!‖ ―À Cuba, por vencer os Americanos no seu 

próprio jogo!‖ 
96

 Olanna correu para o telefone. ‗O que está acontecendo em Lagos? Eles disseram o que está acontecendo em 

Lagos?‘ / ‗'Seus pais estão bem, nkem. Os civis estão a salvo. 
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‗The Sardauna was an evil man, ajo mmadu,‘ Aunty Ifeka said. ‗He hated us. He 

hated everybody who did not remove their shoes and bow to him. Is he not the one 

who did not allow our children to go to school?‘ 

‗They should not have killed him,‘ Olanna said quietly. ‗They should have put him 

in prison.‘  

Aunty Ifeka snorted. ‗Put him in which prison? In this Nigeria where he controlled 

everything?‘
97

 (ADICHIE, 2006, p.130) 

 

A narrativa é novamente suspensa e a terceira parte se inicia com a retomada da trama 

interrompida na primeira parte, por conta do salto temporal, apresentando fatos que ficaram 

pendentes entre a primeira e a segunda parte. O espaço volta a ser o mesmo, mas o sentimento 

de segurança e vida nova refletido no início começa a desmoronar com os conflitos entre os 

personagens e as desavenças nos relacionamentos. A quarta parte, a mais longa de toda a 

história, retoma, como previsto, os acontecimentos da segunda parte; a esperança de uma 

nova república começa a se esvair com a perda de territórios, a fome e as inúmeras 

consequências arrasadoras da guerra. É nessa última parte que o conflito parece mais próximo 

e o medo da morte mais real e presente. Os espaços vão novamente se alterando conforme as 

cidades vão sendo tomadas pelos ataques, e de Port Harcourt e Umuahia, os personagens se 

reencontram todos em Orlu. É nessa última parte que Biafra se rende e a guerra, enfim, tem 

seu término.  

A história forma a base para o romance, caracteriza-se como a linha guia pela qual os 

personagens são encaminhados, mas o que permanece mais evidente são suas experiências 

pessoais. Como Hodges (2009, p.9) aponta, ―the more the Biafran War becomes a moment in 

political history, the less important either politics or history become to Odenigbo, Olanna, 

Ugwu and the other Biafrans whose lives have been reduced to the permanent present of mere 

survival‖
98

. O ponto mais forte dessa prevalência humana sobre a história na narrativa se 

manifesta pelo que representou o fim da guerra para a personagem Olanna, no fim da trama: 

 

‗It is over!‘ the woman shouted. ‗It is over!‘ […] 

‗What now, mah?‘ Ugwu asked, expressionless. 

She looked away, at the cashew trees covered in dust, at the sky that curved to the 

earth in a cloudless wall ahead. 

                                                 
97

 ―O Sardauna era um homem mau, ajo mmadu‖, disse tia Ifeka. ―Ele nos odiava. Ele odiava todo mundo que 

não tirasse os sapatos e se curvasse diante dele. Não foi ele que não permitiu que nossos filhos estudassem?‖ 

―Eles não deveriam ter matado ele‖ - disse Olanna em voz baixa. ―Eles deveriam ter colocado ele na prisão.‖ 

Tia Ifeka bufou. ―Colocado em qual prisão? Aqui na Nigéria, onde ele controlava tudo?‖. 
98

 Quanto mais a Guerra de Biafra se torna um momento na história política, menos importante se torna a política 

ou a história para Odenigbo, Olanna, Ugwu e os outros biafrenses cujas vidas foram reduzidas ao presente 

permanente da mera sobrevivência. 
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‗Now I can go and find my sister,‘ she said quietly.
99

 (ADICHIE, 2006, p.412) 

 

Ao analisar a relação das obras da primeira geração de escritores nigerianos, 

caracterizadas por um sentimento nacionalista anticolonial focado no estabelecimento de uma 

identidade de valores nativos, fortemente enredados pelo tema da guerra, com as obras da 

terceira geração, da qual Adichie faz parte, marcada pelo retorno a temáticas como essas, no 

entanto abordadas de maneira diferente, nota-se que há um retorno ao passado que não é 

nostálgico, mas sim crítico, porque retoma temas históricos de maneira menos romantizada, 

mais realista. Há uma tentativa bem-sucedida de ir além da tradição, ―to convey an original 

artistic vision suffused with echoes of the literary past. [...] ‗Many of the stories we tell have 

already been told. It is the freshness we bring to the re-telling that matters‘‖
100

 (TUNCA, 

2012, p.246). 

Quando Hutcheon (1991) retoma as definições para o termo pós-moderno, no início de 

sua Poética, ela menciona que esse fenômeno se apresenta como ―fundamentalmente 

contraditório, deliberadamente histórico e inevitavelmente político‖ (1991, p.20), por retomar 

a história em um diálogo irônico, caracterizado pela reelaboração crítica do passado. A autora 

afirma que, pela autoconsciência teórica acerca da história e da ficção como criações 

humanas, a metaficção historiográfica, modalidade narrativa que ela categoriza como ficção 

pós-moderna, passa a ser a base para repensar e reelaborar as formas e os conteúdos do 

passado (1991, p.22). Essa reelaboração se caracteriza como uma contestação das instituições, 

das convenções que limitam a prática humana. Assim, reelaborar o passado é colocá-lo em 

perspectiva e, com isso, questionar a possibilidade de conhecê-lo, de fato.  

HYS, nesse sentido, revela sua contradição pós-moderna de duas formas: a primeira, por 

instaurar a discussão acerca da guerra, salientando a necessidade de retomá-la enquanto tema, 

de abrir discussões a respeito desse período histórico, assim como fizeram os escritores da 

primeira geração, mas, também, por deixar de posicionar seu foco principal nos 

acontecimentos empíricos, nos fatos crus tão explorados nas narrativas tradicionais 

nigerianas, demonstrando nova importância no trato com a história, focada nas experiências 

individuais humanas em períodos de guerra; e a segunda, por demonstrar a indefinição da 

                                                 
99

 ―Acabou!‖, gritou a mulher. ―Acabou!‖ […] 

―E agora, mah?‖, Ugwu perguntou, sem expressão. 

Ela olhou para longe, para os cajueiros cobertos de poeira, para o céu que se curvava na terra como uma parede 

sem nuvens à frente. 

―Agora eu posso sair e procurar minha irmã‖, ela disse baixinho. 
100

 Para transmitir uma visão artística original repleta de ecos do passado literário. [...] ―Muitas das histórias que 

contamos já foram contadas. É o frescor que trazemos para a recontagem que importa‖. 
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fronteira entre história e ficção, representando fatos históricos de acordo com suas pretensões, 

denunciando, com isso, a natureza construtiva da linguagem nos dois gêneros em questão. 

Esses aspectos se caracterizam pelo que Hutcheon (1991) chama de paródia pós-moderna. 

Segundo ela, ―a paródia é uma forma pós-moderna perfeita, pois, paradoxalmente, incorpora e 

desafia aquilo a que parodia‖ (1991, p.28), além de também colocar em questão a ideia de 

origem. HYS incorpora a história e a desafia.  

 

As contradições da teoria e da prática pós-modernas se posicionam dentro do 

sistema, e mesmo assim atuam no sentido de permitir que as premissas desse sistema 

sejam consideradas como ficções ou como estruturas ideológicas. Isso não destrói 

necessariamente seu valor de "verdade", mas realmente define as condições dessa 

"verdade". Um processo desse tipo revela, em vez de ocultar, as trajetórias dos 

sistemas significantes que constituem nosso mundo - ou seja, sistemas por nós 

construídos em resposta a nossas necessidades (HUTCHEON, 1991, p.31). 

 

A necessidade de levantar discussões a respeito da Guerra de Biafra levou Adichie à 

construção de uma narrativa que visasse não apenas a enfrentar a força do silenciamento 

histórico acerca desse período, articulado por políticas inibitórias que defendem que retomar o 

assunto é dar visão a antigas rivalidades étnicas, mas colocá-lo em perspectiva. Mesmo 

consciente da ficcionalidade de sua obra, apesar do forte embasamento histórico, Adichie 

demonstra confiança na possibilidade de construção da história na ficção e pela ficção. 

 

One of my hopes was that my novel about the Biafran experience would make 

Nigerians, particularly Nigerians of my generation, aware of their history and ask 

questions of that history, that talking and knowing about it would, if not make 

passions die out, then at least make it possible for us to collectively acknowledge 

what happened.
101

 (2008, p.53) 

 

3.1.2 Half of a Yellow Sun: protagonistas ex-cêntricos 

 

Como já comentado, HYS se divide em quatro partes e inicia a primeira parte 

apresentando os personagens, o contexto que vivenciam e suas inter-relações. Considerado 

por Adichie como o principal personagem do romance, quem abre o primeiro capítulo da 

trama é Ugwu, um jovem garoto da comunidade rural, que deixa seu povoado para trabalhar 

como criado na casa do professor universitário Odenigbo, o ―Patrão‖, na cidade universitária 

                                                 
101

 Uma de minhas esperanças era que meu romance acerca da experiência de Biafra fizesse os nigerianos, 

particularmente nigerianos de minha geração, conscientes de sua história e fizessem perguntas a respeito dessa 

história, que conversar e saber a respeito disso, se não fizesse as paixões morrerem, então, pelo menos, que fosse 

possível que reconhecêssemos coletivamente o que aconteceu. 
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de Nsukka. Com treze anos, pouco conhecimento da língua inglesa e sem ter terminado os 

estudos primários, Ugwu é o personagem mais lúcido e propenso ao desenvolvimento 

intelectual, por apresentar uma notável curiosidade durante a trama. É ele quem Adichie 

considera como a alma do romance, os olhos pelos quais a escritora enxerga o mundo do 

livro. 

 

I think of Ugwu as the soul of the novel, as the anchor. When I was thinking about 

this book, Ugwu was the character through whom I imagined the world of the book. 

[…] Ugwu is me, in that Madame Bovary way, but almost in a more literal way. I 

don't want to say his journey mirrors mine, because that's not necessarily true, but 

also Ugwu is the character in the novel who on the outside is the least likely, but 

who I think internally – how did you put it? – ―sees feelingly‖, and I like to think 

that I do.
102

 

 

Apesar da ingenuidade e da experiência limitada de um menino que só conheceu a 

realidade da própria comunidade da aldeia, Ugwu é o mais curioso e o melhor observador 

dentre todos os personagens. É através dos olhos dele que o leitor consegue perceber com 

mais detalhes os sutis traços e as personalidades dos outros personagens. Sua chegada ao 

espaço urbano de Nsukka representa com humor uma das inúmeras temáticas que o romance 

aborda: a diferença de classes. Esse aspecto é explorado logo no início do capítulo, pelo 

vislumbre de Ugwu com os objetos, com a linguagem, com os hábitos da vida cotidiana 

urbana como um todo.  

―Ugwu did not believe that anybody, not even this master he was going to live with, ate 

meat every day‖
103

 (ADICHIE, 2006, p.3). Ao entrar na sala do Patrão, o ambiente, tão 

diferente do espaço da casa de barro da aldeia, o impressiona; ―to think that he would sit on 

these sofas, polish this slippery-smooth floor, wash these gauzy curtains‖
104

 (ADICHIE, 2006, 

p.5). Ou mesmo com simples utensílios da cozinha, como ―when he saw the white thing, 

almost as tall as he was, he knew it was the fridge. His aunty had told him about it. A cold 

                                                 
102

 Eu penso em Ugwu como a alma do romance, como a âncora. Quando eu estava imaginando esse livro, Ugwu 

era o personagem através do qual eu imaginava o mundo do livro. […] Ugwu sou eu, naquele jeito Madame 

Bovary, mas quase de uma maneira mais literal. Eu não quero dizer que a jornada dele espelha a minha, porque 

isso não é necessariamente verdade, mas também Ugwu é o personagem do romance que de fora é o menos 

apropriado, mas quem, eu penso, internamente - como posso dizer? - "vê com sentimento", e gosto de pensar que 

eu também. Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/danieldalton/a-feminist-is-who-and-what-i-am>. 

Acesso em: 5 out. 2018. 
103

 Ugwu não acreditava que alguém, nem mesmo esse patrão com quem ele iria viver, comesse carne todos os 

dias. 
104

 Pensar que ele iria se sentar nesses sofás, polir esse chão liso e escorregadio, lavar essas finas cortinas. 

https://www.buzzfeed.com/danieldalton/a-feminist-is-who-and-what-i-am
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barn, she had said, that kept food from going bad‖
105

 (ADICHIE, 2006, p.6). ―He had finished 

eating and was standing by the sink, trying to remember what his aunty had told him about 

opening it to have water gush out like a spring‖
106

 (ADICHIE, 2006, p.6). E quando, nesse 

mesmo dia, escurece, ―he turned the light on and marveled at how bright the bulb that dangled 

from the ceiling was, how it did not cast long shadows on the wall like the palm oil lamps 

back home‖
107

 (ADICHIE, 2006, p.7). De diversas formas, essa impressão exagerada 

demonstrada pelo personagem expõe a desigualdade social do país, contrastando a vida 

privilegiada das pessoas que viviam na cidade, que comiam carne todos os dias, que possuíam 

água encanada, energia e eletrodomésticos, com a vida de quem vivia na aldeia. No entanto, 

essa exposição é feita de maneira criticamente irônica, por ser mais cômica do que 

comovente, demonstrando, mais uma vez, uma afronta pós-moderna aos romances 

tradicionais que dramatizam as diferenças. 

A observação é a particularidade mais forte em Ugwu, que, curiosamente, não 

demonstra ser tão observado pelos outros personagens quanto ele os observa. Percebe-se, 

durante a trama, que não há trechos característicos em que os outros personagens analisem sua 

personalidade, como ele, frequentemente, os analisa. É ele quem observa o mundo da ficção, 

funcionando como uma peça marginal da história, apesar de participar dela. Como, por 

exemplo, quando ele descreve os amigos do ―Patrão‖:  

 

There was Dr. Patel, the Indian man who drank Golden Guinea beer mixed with 

Coke. Master called him Doc. [...] There was tall skinny Professor Ezeka, with a 

voice so hoarse he sounded as if he spoke in whispers. […]There was Okeoma, who 

came most often and stayed the longest. He looked younger than the other guests, 

always wore a pair of shorts, and had bushy hair with a parting at the side that stood 

higher than Master's. […]And there was Miss Adebayo, who drank brandy like 

Master and was nothing like Ugwu had expected a university woman to be
108

 

(ADICHIE, 2006, p.18-19). 

  

                                                 
105

 Quando ele viu aquela coisa branca, quase tão alta quanto ele, soube que era a geladeira. A tia já tinha lhe 

contado a respeito dela. Um celeiro frio, ela tinha dito, que impedia que a comida estragasse. 
106

 Ele tinha acabado de comer e estava de pé, em frente à pia, tentando lembrar o que sua tia lhe dissera a 

respeito de abri-la para que a água jorrasse como uma fonte. 
107

 Ele acendeu a luz e se maravilhou com o quão brilhosa era a lâmpada que pendia do teto, como ela não 

projetava longas sombras na parede como as lâmpadas de óleo de palma de sua casa. 
108

 Havia o Dr. Patel, o indiano que bebia cerveja Golden Guinea misturada com Coca-Cola. O Patrão o chamava 

de Doc. [...] Havia o alto e magro Professor Ezeka, com uma voz tão rouca que parecia que ele falava em 

sussurros. [...] Havia Okeoma, que vinha com mais frequência e ficava mais tempo. Ele parecia mais jovem do 

que os outros convidados, sempre usava shorts, e tinha o cabelo espesso com uma divisão ao lado que era mais 

alto do que o do Patrão. [...] E havia a Srta. Adebayo, que tomava conhaque como o Patrão e não era em nada 

parecida com o que Ugwu esperava de uma mulher universitária. 
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Esse olhar descentralizado de Ugwu para os personagens da narrativa também atravessa 

um dos aspectos explorados pela Poética, de Hutcheon (1991, p.84), no que diz respeito à 

contestação dos conceitos totalizantes que organizam a experiência humana, como o centro, a 

origem, a hierarquia, a certeza. Ao examinar a forma como romances pós-modernos 

questionam as convenções que guiam nossas práticas, repensando as margens e se afastando 

da centralização, Hutcheon (1991, p.86) menciona que ―quando o centro começa a dar lugar 

às margens, quando a universalização totalizante começa a desconstruir a si mesma, a 

complexidade das contradições que existem dentro das convenções [...] começam a ficar 

visíveis (DERRIDA, 1980; HASSAN, 1986)‖. 

O que fica visível em HYS é que ele desmistifica a ideia de que a melhor perspectiva, a 

melhor visão do universo do romance é engendrada por um personagem adulto e escolarizado. 

Demonstrar os aspectos mais interessantes e mais profundos, e de uma forma sinceramente 

jovial, pelo olhar de um pré-adolescente não escolarizado, é contestar a ideia de 

conhecimento, de sabedoria, encarada como pertencente apenas aos mais velhos, experientes. 

A hierarquia binária velho/jovem, escolarizado/não escolarizado é contestada. Ugwu pode não 

ter conhecimento a respeito dos acontecimentos históricos internacionais, pode não saber falar 

inglês apropriadamente, pode não ter a sabedoria que se adquire com a idade, mas é pelos 

seus olhos que as interpretações mais intrigantes são apresentadas. A ele é dado o direito de 

enxergar o universo da ficção em sua melhor forma.  

O segundo personagem com quem o leitor de depara na narrativa, como já citado, é 

Odenigbo, o ―Patrão‖, dono da casa em que Ugwu passa a trabalhar. Odegnibo, professor de 

Matemática da universidade, pode ser considerado o mentor de Ugwu, a pessoa que exerce a 

maior influência crítica e política no personagem. Um dos aspectos que levam a essa 

interpretação é pela maneira com que Odenigbo é referenciado por Ugwu a trama toda, como 

―Master‖, e percebe-se que é essa a relação que o romance pretende comunicar e fazer crer 

durante a narrativa. Já no início e ao longo da história, a partir das relações e da convivência 

com Odenigbo, Ugwu desenvolve uma notável admiração por ele, até as últimas páginas da 

história, até que ela se transforma de uma profunda paixão fervorosa a um respeito solidário.  

 A primeira impressão de Ugwu, ao ver Odenigbo, levanta uma questão interessante a 

respeito da divisão das atividades físicas e intelectuais nas sociedades de acordo com as suas 

classes sociais– aspecto que será mais bem discutido em outro momento da análise –, ao 

criticar a necessidade de delegar a alguém a limpeza do espaço em que se vive, quando se é 

fisicamente saudável e apto a empreender o serviço. 
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‗What's your name?‘ Master asked again and sat up straight. He filled the armchair, 

his thick hair that stood high on his head, his muscled arms, his broad shoulders; 

Ugwu had imagined an older man, somebody frail, and now he felt a sudden fear 

that he might not please this master who looked so youthfully capable, who looked 

as if he needed nothing
109

 (ADICHIE, 2006, p.5). 

 

Odenigbo é o personagem mais crítico da narrativa, consciente das consequências 

irreparáveis da colonização, revoltado com a situação político-econômica do país, dotado de 

uma forte visão ideológica acerca da identidade africana. Ele encara a educação como 

ferramenta fundamental na compreensão e no enfrentamento da exploração colonial e, assim, 

contribui com esse desafio matriculando Ugwu na escola e o fazendo enxergar essa 

importância. É Odenigbo que o presenteia com livros, que o incentiva a encarar a história com 

um pensamento crítico.  

 

‗Why did you stop school?‘ 

‗My father's crops failed, sah.‘ 

Master nodded slowly. ‗Why didn't your father find somebody to lend him your 

school fees?‘ […] ‗Education is a priority! How can we resist exploitation if we 

don't have the tools to understand exploitation?‘ […] ‗I will enroll you in the staff 

primary school‘ […]. 

‗I suppose you will be the oldest in class, starting in standard three at your age,‘ 

Master said. ‗And the only way you can get their respect is to be the best. Do you 

understand?‘
110

 (ADICHIE, 2006, p.11). 

 

 Também é na casa dele que Ugwu encontra a possibilidade de testemunhar e aprender 

com as discussões intelectuais ideológicas que Odenigbo trava com seus amigos professores a 

respeito dos aspectos sócio-político-econômicos do momento histórico em que se encontram.  

―He could hear Master's raised voice from the living room. ‗Nobody is saying that burning 

government property is a good thing, but to send the army in to kill in the name of order? 

                                                 
109

 "Qual é o seu nome?", o Patrão perguntou novamente e endireitou-se. Ele enchia a poltrona, o cabelo grosso 

alto, os braços musculosos, os ombros largos; Ugwu tinha imaginado um homem mais velho, alguém frágil, e 

agora sentia um medo súbito de não agradar a esse patrão que parecia tão jovem e capaz, que parecia não 

precisar de nada. 
110

 ―Por que você parou de ir à escola?‖ 

―As colheitas do meu pai falharam, sah.‖ 

O Patrão assentiu devagar. "Por que seu pai não encontrou alguém que pudesse emprestar o dinheiro para as 

taxas escolares?‖ […] ―A educação é uma prioridade! Como podemos resistir à exploração se não temos as 

ferramentas para entender a exploração?‖ […] ―Vou matriculá-lo na escola primária dos funcionários‖ […] 

―Suponho que você será o mais velho da turma, começando no fundamental três, tendo essa idade‖, disse ele. ―E 

a única maneira de você conseguir o respeito deles é ser o melhor. Você compreende?‖ 
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There are Tiv people lying dead for nothing. For nothing! Balewa has lost his mind!‘‖
111

 

(ADICHIE, 2006, p.91).  

O processo de aprendizagem de Ugwu, em HYS, seja com as explicações de Odenigbo 

ou pela simples observação da sua realidade também corresponde ao processo de 

aprendizagem que o leitor encara ao se deparar com trechos do livro que possuem referências 

que complementam, modificam ou questionam sua interpretação a respeito da história.  

 

Master was at the dining table, the teacup in front of him placed on a pile of books. 

‗You know who really killed Lumumba?‘ Master said, looking up from a magazine. 

‗It was the Americans and the Belgians. It had nothing to do with Katanga.‘ […] 

‗You are my houseboy,‘ Master said. ‗If I order you to go outside and beat a woman 

walking on the street with a stick, and you then give her a bloody wound on her leg, 

who is responsible for the wound, you or me?‘
112

 (ADICHIE, 2006, p.10) 

 

Lumumba foi um líder político anticolonial do Congo, assassinado, que lutou contra a 

dominação belga em território congolês. Katanga foi uma província do sul do Congo que 

tentou independência em 1960. Mesmo sem conhecer a história de Lumumba e sua relação 

com os americanos e os belgas, o leitor se coloca em questionamento a respeito dos limites da 

culpa, da influência em atos de violência e dos acordos e dominações externas em países 

colonizados. A posição de Odenigbo frente a esse evento instiga não só a criticidade de 

Ugwu, mas faz com que o leitor se pergunte se na história contada pelas narrativas oficiais 

essa questão é considerada. E para dar maior fundamento a respeito desse ponto fazer ou não 

referência à história, no mesmo diálogo Odenigbo ainda menciona: ―Lumumba was prime 

minister of Congo‖
113

. Para um leitor interessado e crítico, esse trecho desperta uma vontade 

investigativa de ir além da ficção e saber mais acerca dessa circunstância. 

Esse posicionamento também se relaciona com o que Adichie postula na sua fala a 

respeito do engajamento com as múltiplas histórias que fazem parte da narrativa de uma 

nação. Não conhecer o Congo e as situações enfrentadas pelo povo congolês limita a 

compreensão acerca do outro, impedindo que se tenha uma visão dele como semelhante. E 

                                                 
111

 Ele conseguia ouvir a voz alta do Patrão, na sala de estar. ―Ninguém está dizendo que queimar propriedade do 

governo é uma coisa boa, mas enviar o exército para matar em nome da ordem? Há pessoas do povo Tiv mortas 

por nada. Por nada! Balewa perdeu a cabeça!‖ 
112

 O Patrão estava na mesa de jantar, a xícara de chá em sua frente colocada em uma pilha de livros. 

―Você sabe quem realmente matou Lumumba?‖, disse o Patrão, olhando por cima de uma revista. ―Foram os 

Americanos e os Belgas. Não teve nada a ver com Katanga.‖ […] 

―Você é meu funcionário‖, disse o Patrão. ―Se eu ordeno que vá lá fora e bata em uma mulher que está andando 

na rua com um pedaço de pau, e você a deixa com uma ferida aberta na perna, quem é o responsável pela ferida, 

você ou eu?‖ 
113

 Lumumba foi primeiro-ministro do Congo. 
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como em um movimento de afirmação dessa constatação, Odenigbo pergunta em seguida se 

Ugwu sabe onde fica o Congo e, com isso, levanta novos aspectos acerca da visão hierárquica 

que construímos do mundo. 

 

Master got up quickly and went into the study. […] ―This is our world, although the 

people who drew this map decided to put their own land on top of ours. There is no 

top or bottom, you see.‖ Master picked up the paper and folded it, so that one edge 

touched the other, leaving a hollow between. ―Our world is round, it never ends. Nee 

anya, this is all water, the seas and oceans, and here's Europe and here's our own 

continent, Africa, and the Congo is in the middle. Farther up here is Nigeria, and 

Nsukka is here, in the southeast; this is where we are.‖ He tapped with his pen 
114

(ADICHIE, 2006, p.10). 
 

Cabe aqui enfatizar que esse aspecto crítico da história, seja do romance como um todo 

ou das posições críticas dos personagens, destaca-se como a fundamental característica da 

ficção pós-moderna de expor os contextos históricos como construtos linguístico-humanos e, 

com isso, problematizar a própria noção de conhecimento histórico. Se não há uma 

autenticidade histórica, um conceito único que imobilize os sentidos, ambos, tanto o histórico 

quanto o ficcional, funcionam como ferramentas de conscientização acerca da natureza 

específica do referente histórico. Odenigbo fornece a Ugwu a sua versão da história, a sua 

visão do mundo, questiona a versão ―oficial‖ padronizada e, com essa postura, também 

demonstra como a história e os conceitos que ela propaga são construídos discursivamente. 

 

A ficção e a história são discursos, [...] ambas constituem sistemas de significação 

pelos quais damos sentido ao passado (―aplicações da imaginação modeladora e 

organizadora‖). Em outras palavras, o sentido c a forma não estão nos 

acontecimentos, mas nos sistemas que transformam esses ―acontecimentos‖ 

passados em ―fatos‖ históricos presentes. Isso não é um ―desonesto refúgio para 

escapar à verdade‖, mas um reconhecimento da função de produção de sentido dos 

construtos humanos. (HUTCHEON, 1991, p.122) 

 

É interessante observar a maneira como o aprendizado é representado na narrativa, 

como imprescindível para a evolução humana. O exposto pensamento crítico de Odenigbo e o 

ambiente intelectual no qual Ugwu está inserido funcionam como fonte de conhecimento para 

ele, dando o suporte para que, durante a narrativa, Ugwu se desenvolva intelectualmente e 

consiga, por si só, tomar posse de sua própria história e recontá-la criticamente.  

                                                 
114

 O Patrão levantou-se rapidamente e entrou no escritório. […] ―Esse é o nosso mundo, embora as pessoas que 

desenharam este mapa tenham decidido colocar a sua própria terra em cima da nossa. Não há parte de cima ou 

parte de baixo, viu.‖ Ele pegou o papel e o dobrou, de modo que uma borda tocasse a outra, deixando um vazio 

entre elas. ―Nosso mundo é redondo, nunca termina. Nee anya, isso tudo aqui é água, os mares e oceanos, e aqui 

está a Europa e aqui está nosso próprio continente, a África, e o Congo estão no meio. Mais acima aqui está a 

Nigéria, e Nsukka está aqui, no Sudeste; é onde estamos.‖ Ele bateu com a caneta. 
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Ugwu was writing as she spoke, and his writing, the earnestness of his interest, 

suddenly made her story important, made it serve a larger purpose that even she was 

not sure of, and so she told him all she remembered about the train full of people 

who had cried and shouted and urinated on themselves (ADICHIE, 2006, p.410). 

 

A terceira personagem a entrar na trama é Olanna, uma jovem recém-formada que, 

voltando de Londres,  candidata-se a uma vaga de professora na Universidade de Nsukka, no 

departamento de Sociologia, para exercer sua profissão. Olanna é filha de um dos poderosos 

chefes influentes de Lagos, na Nigéria, que, por não compartilhar da vida de luxo que levam 

os pais, decide seguir a carreira como professora universitária, indo morar e dividir a vida 

com o namorado, Odenigbo, na pequena cidade de Nsukka.  

Sua chegada é inicialmente apresentada pelos olhos de Ugwu, que se admiram com sua 

beleza, doçura e educação, passando a ser também uma das pessoas a exercer forte influência 

nas decisões e atitudes que ele toma durante a trama. ―There was something polished about 

her voice, about her; she was like the stone that lay right below a gushing spring, rubbed 

smooth by years and years of sparkling water, and looking at her was similar to finding that 

stone, knowing that there were so few like it‖
115

 (ADICHIE, 2006, p.24-25)  

E, apesar de ser representada como uma pessoa agradavelmente fina, Olanna, assim 

como Odenigbo, também demonstra um traço ideológico particular. No entanto, esse aspecto 

é suavizado e direcionado para o contexto social dos pais e seus amigos, revelando as 

diferenças entre as classes e as situações de corrupção política de parte dos chefes de estado 

da Nigéria, no período histórico da trama.  

 

Olanna had not wanted to have dinner with her parents, especially since they had 

invited Chief Okonji. But her mother came into her room to ask her to please join 

them; it was not every day that they hosted the finance minister, and this dinner was 

even more important because of the building contract her father wanted
116

 

(ADICHIE, 2006, p.30). 

 

Seus próprios pais, envolvidos com negociações fraudulentas de contratos empresariais 

com o governo, representam a corruptível classe alta nigeriana que mantinha seus próprios 

interesses acima das necessidades da população, aqueles que ―had promised Chief Okonji an 

                                                 
115

 Havia algo de polido em sua voz, nela; ela era como aquela pedra que ficava logo abaixo de uma fonte 

jorrando, polida delicadamente por anos e anos com água cintilante, e olhar para ela era semelhante a encontrar 

aquela pedra, sabendo que havia tão poucas como ela. 
116

 Olanna não queria jantar com os pais, sobretudo porque eles tinham convidado o chefe Okonji. Mas sua mãe 

entrou no quarto dela para pedir que ela se juntasse a eles; não era todo dia que eles recebiam o ministro da 

Fazenda, e esse jantar era ainda mais importante por causa do contrato de construção que o pai dela queria. 
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affair with her in exchange for the contract‖
117

 (ADICHIE, 2006, p.32), aqueles que achavam 

que ―the idea of Nsukka University was silly, that Nigeria was not ready for an indigenous 

university and that receiving support from an American university—rather than a proper 

university in Britain— was plain daft‖
118

 (ADICHIE, 2006, p.32), ou ainda, aqueles que 

fugiram para Londres com seus mais preciosos pertences quando a guerra estava prestes a se 

estabelecer.  

Olanna demonstra consciência de classe ao achar injusta a falta de humildade dos pais, e 

a vida fútil e sem propósito que levam. No pouco contato que tem com eles durante a 

narrativa, quando ela os encontra, sua posição é sempre crítica, por saber quão divergentes são 

as suas opiniões. Como quando ela vê a mãe insultando um empregado ajoelhado e clamando 

por perdão, por ter roubado umas xícaras de arroz da cozinha, e conta a Odenigbo a respeito 

da visível hipocrisia daquela atitude:  

 

She told Odenigbo […] how it repulsed her to see that elderly man abase himself so, 

how she was certain her mother would have fired him but only after an hour of 

revelling in his groveling and in her own self-righteous outrage. […] 

‗My father and his politician friends steal money with their contracts, but nobody 

makes them kneel to beg for forgiveness. And they build houses with their stolen 

money and rent them out to people like this man and charge inflated rents that make 

it impossible to buy food‘
119

 (ADICHIE, 2006, p.220-221) 

 

Sua sensibilidade com as injustiças sociais é muito característica. Diferente da irmã 

gêmea, Kainene, que também enxerga a nova classe alta nigeriana, que surgiu após a 

independência, como ―a collection of illiterates who read nothing and eat food they dislike at 

overpriced Lebanese restaurants and have social conversations around one subject: ‗How's the 

new car behaving?‘‖
120

 (ADICHIE, 2006, p.64), mas que não apresenta nenhum senso de 

sensibilidade ou posicionamento ideológico apaixonado, como Olanna ou Odenigbo. 

―Kainene's melancholy mystique‖
121

 (ADICHIE, 2006, p.65) representa o grande mistério da 

                                                 
117

 Tinham prometido ao chefe Okonji um caso com ela em troca do contrato. 
118

 A idéia da Universidade de Nsukka era uma bobagem, que a Nigéria não estava preparada para uma 

universidade nativa e que receber apoio de uma universidade americana - em vez de uma universidade 

apropriada da Grã-Bretanha - era simplesmente maluquice. 
119

 Ela contou a Odenigbo [...] como aquilo a repeliu, ver aquele homem idoso se humilhar tanto, como ela tinha 

certeza de que a mãe o teria demitido, mas só depois de uma hora de deleite com a humilhação dele e com sua 

hipócrita indignação. […] 

―Meu pai e seus amigos políticos roubam dinheiro com seus contratos, mas ninguém os faz se ajoelhar para 

implorar perdão. E eles constroem casas com esse dinheiro roubado e alugam para pessoas como este homem e 

cobram aluguéis exorbitantes que os impossibilita de comprar comida.‖ 
120

 Uma coleção de analfabetos que não leem nada e comem comida que eles não gostam em restaurantes 

libaneses caríssimos e têm conversas sociais em torno de um assunto: ‗Como está funcionando o carro novo?‘. 
121

 A mística melancólica de Kainene. 
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narrativa, e a relação dela com a irmã se desenvolve fundamentada no questionamento da 

reconciliação e da representação das mulheres nas histórias de guerra. Kainene é a quarta 

personagem a aparecer na narrativa e sua personalidade é marcadamente cética e realista. Ela 

é quem dá continuidade aos negócios do pai em Port Harcourt, friamente comprometida com 

a expansão dos empreendimentos da família.  

 

‗So Kainene will manage the cement factory?‘ Chief Okonji asked, turning to her 

father. 

‗She'll oversee everything in the east, the factories and our new oil interests. She has 

always had an excellent eye for business.‘ 

‗Whoever said you lost out by having twin daughters is a liar,‘ Chief Okonji said. 

‗Kainene is not just like a son, she is like two,‘ her father said. He glanced at 

Kainene and Kainene looked away, as if the pride on his face did not matter
122

 

(ADICHIE, 2006, p.31-32) 

 

Já no primeiro contato com as duas personagens, apesar de irmãs gêmeas, nota-se uma 

grande diferença física e de personalidade entre elas. O olhar sentimental de Olanna quanto às 

atitudes inaceitáveis da família é ironicamente desprezado pela irmã, que é representada como 

gravemente insensível e racional. Por Olanna ter ocupado, desde a infância, o papel da irmã 

bondosa e justa, Kainene parece fazer questão de ocupar o papel oposto, deixando sempre 

evidente a diferença e a impossibilidade de conexão entre elas. 

 

Kainene had always been the withdrawn child, the sullen and often acerbic teenager, 

the one who, because she did not try to please their parents, left Olanna with that 

duty. But they had been close, despite that. They used to be friends. She wondered 

when it all changed. […] Nothing had happened – no momentous quarrel, no 

significant incident — rather, they had simply drifted apart, but it was Kainene who 

now anchored herself firmly in a distant place so that they could not drift back 

together
 123

 (ADICHIE, 2006, p.36-37). 

 

Se o olhar equânime de Olanna permite que ela denuncie as injustiças políticas do país, 

a personalidade apática e insensível de Kainene, no entanto, permite enxergar os problemas 

do contexto nigeriano e as particularidades da guerra com olhos imparciais, desprovidos da 

                                                 
122

 ―Então Kainene administrará a fábrica de cimento?‖ Perguntou o chefe Okonji, voltando-se para o pai. 

―Ela vai supervisionar tudo no leste, as fábricas e nossos novos interesses petrolíferos. Ela sempre teve uma 

excelente visão para os negócios.‖ 

―Quem disse que você perdeu por ter filhas gêmeas é um mentiroso‖, disse o chefe Okonji. 

―Kainene não é só como um filho, ela é como dois‖, disse o pai. Ele olhou para Kainene e Kainene desviou o 

olhar, como se o orgulho em seu rosto simplesmente não importasse. 
123

 Kainene sempre foi a criança retraída, a adolescente mal-humorada e frequentemente sarcástica, aquela que, 

por não tentar agradar aos pais, deixava para Olanna essa tarefa. Mas elas eram próximas, apesar disso. Elas 

costumavam ser amigas. Ela se perguntava quando foi que tudo mudou. […] Nada aconteceu – nenhuma briga 

importante, nenhum incidente significativo – pelo contrário, elas simplesmente se afastaram, mas foi Kainene 

quem se ancorou firmemente em um lugar distante para que elas não pudessem voltar e se aproximar. 
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fervorosa ideologia romantizada da irmã, por simplesmente não acreditar nelas. Quando 

Kainene chama o namorado da irmã, Odenigbo, de ―her revolutionary lecturer lover‖
124

 

(ADICHIE, 2006, p.69), ou quando ela, zombeteiramente, admite que o colar que está usando 

é sua forma de contribuir ―to our newly independent country. I am giving fellow Nigerians 

something to covet, an incentive to work hard‖
125

 (ADICHIE, 2006, p.58), ela demonstra 

sarcasticamente sua esquiva natureza ao encarar o mundo e suas ideologias. Com relação à 

irmã, ela reforça suas diferenças, deixando claro sua imperturbável insatisfação: ―Kainene and 

Olanna. Her name is the lyrical God's Gold, and mine is the more practical Let's watch and 

see what next God will bring‖
126

 (ADICHIE, 2006, p.58). Mas é quando ela expõe suas ideias 

políticas que sua visão crítica mais se aflora, como quando ela conta a Richard a respeito de 

Olanna e Odenigbo: 

 

‗She used to date a Hausa prince, a pleasant bland sort of fellow, but he did not have 

any of the crazed delusions she has. This Odenigbo imagines himself to be quite the 

freedom fighter. He's a mathematician but he spends all his time writing newspaper 

articles about his own brand of mishmash African socialism. Olanna adores that. 

They don't seem to realize how much of a joke socialism really is.‘ […] 

‗Socialism could very well work in Nigeria if done right, I think,‘ he said. ‗It's really 

about economic justice, isn't it?‘ 

Kainene snorted. ‗Socialism would never work for the Igbo.‘ She held the brush 

suspended in mid-air. ‗Ogbenyealu is a common name for girls and you know what 

it means? ―Not to Be Married by a Poor Man.‖ To stamp that on a child at birth is 

capitalism at its best.‘
127

 (ADICHIE, 2006, p.69) 

 

Kainene parece se irritar com a maneira como as ideologias de Odenigbo e Olanna os 

cegam ou distorcem sua visão a respeito da realidade. Estando certa ou errada, essa opinião só 

demonstra como sua posição cética frente às ideologias é capaz de levantar novamente a 

questão acerca da validade desses ideais e quais são os limites a que se permitem chegar em 

nome deles. A guerra, como se sabe, não é vencida pelos biafrenses. O povo Igbo e de outras 

                                                 
124

 Seu amante professor revolucionário. 
125

 Com o nosso país recém-independente. Estou dando aos nigerianos algo para ambicionar, um incentivo para 

trabalharem duro. 
126

 Kainene e Olanna. O nome dela é o lírico Ouro de Deus, e o meu é o mais prático Vamos observar e ver o 

que mais Deus trará. 
127

 ―Ela costumava namorar um príncipe Hausa, um sujeito agradável e amável, mas ele não tinha nenhum dos 

delírios enlouquecidos dela. Esse Odenigbo praticamente se acha o verdadeiro freedom fighter. Ele é 

matemático, mas passa o tempo todo escrevendo artigos de jornal acerca da sua própria marca bagunçada de 

socialismo africano. Olanna ama isso. Eles não parecem perceber quão bizarro o socialismo realmente é.‖ […] 

―O socialismo poderia muito bem funcionar na Nigéria, se feito do jeito certo, eu acho‖, disse ele. ―Ele, de fato, 

representa a justiça econômica, não é?‖ 

Kainene bufou. ―O socialismo jamais funcionaria para os Igbos.‖ Ela segurou a escova suspensa no ar. 

―Ogbenyealu é um nome comum para garotas e você sabe o que significa? ‗Não para se casar com homem 

pobre.‘ Carimbar isso em uma criança no nascimento é o capitalismo na sua melhor forma.‖ 
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etnias de menor visibilidade, que lutaram pela secessão, são massacrados. A destruição do 

país é sem medidas. Tendo esse aspecto em vista, pode-se questionar: até que ponto ―their 

nationalist passion‖
128

 (ADICHIE, 2006, p.76) os fez chegar, qual foi o limite de destruição 

decorrente de sua força idealista? 

Percebe-se que, pelos olhos e opiniões aguçadas de Odenigbo e Kainene, Adichie 

coloca duas ideias divergentes a respeito da história e do passado em perspectiva, 

posicionando um ao extremo do outro: Odenigbo, por um lado, apaixonado pela causa 

secessionista, inconformado com o desprezo do governo em conter os massacres e crente na 

nova república formada pelos sulistas, contribui com artigos e fomenta fervorosas discussões 

a respeito da causa. Kainene, por outro lado, apesar de também acreditar na causa e lutar pela 

nova república até o fim, depois que a secessão foi declarada e a cidade onde morava 

bombardeada, enxerga com desconfiança as ambições escondidas por trás das ideologias que 

movem essas causas, denunciando, por exemplo, a escassez de armamentos que o general 

Ojukwu, líder que anunciou a secessão e comandou o confronto, fingia não ter e a bizarra 

ideia de sabotadores que o permitia ―lock up his opponents and the men whose wives he 

wants‖
129

 (ADICHIE, 2006, p.313). 

A crítica às ideologias dominantes é uma das grandes armas da arte pós-moderna. 

Segundo Hutcheon (1991, p.23), ―a cultura pós-moderna tem um relacionamento contraditório 

com aquilo que costumamos classificar como nossa cultura dominante, o humanismo liberal‖. 

Para Hutcheon (1991), ela não o nega, mas contesta-o a partir de seus próprios pressupostos. 

Da mesma forma que os ataques céticos aos ideais positivistas e humanistas funcionam para a 

arte pós-moderna, também Kainene contesta os ideais igualitários do Socialismo, como 

exposto no seu diálogo com Richard. O que ela faz não é negar os pressupostos de igualdade 

econômica socialistas, mas duvidar da sua capacidade de funcionar apropriadamente dentro 

de uma sociedade que é encarada por ela como fortemente marcada pelo Capitalismo. Com 

essa postura crítica apresentada pelos personagens, contra ou a favor das ideologias, HYS 

consegue perturbar o leitor e fazê-lo reexaminar valores e crenças, independente de quais 

sejam, o que se caracteriza muito como a postura pós-moderna de problematizar tudo o que é 

tido como uma certeza. 

                                                 
128

 Sua paixão nacionalista. 
129

 Prende seus oponentes e os homens cujas esposas ele quer.  



78 

 

 

O último personagem a aparecer na trama é Richard, namorado de Kainene. Jornalista 

inglês, de traços físicos ―in that fairhaired blue-eyed sort of way‖
130

 (ADICHIE, 2006, p.243), 

que vai para a Nigéria motivado por sua paixão pelo continente africano, com o objetivo de 

escrever um livro acerca da arte dos vasos de corda de Igbo-Ukwu. Richard é um personagem 

que se difere muito da forma como o ―europeu‖ tem sido representado nos romances 

tradicionais, como preponderante e preconceituoso. Além de frágil, ―he did not have that 

familiar superiority of English people who thought they understood Africans better than 

Africans understood themselves and, instead, had an endearing uncertainty about him - almost 

a shyness‖
131

 (ADICHIE, 2006, p.36).  

Richard tem traços muito parecidos com os de Olanna, seu senso de justiça é sempre 

demonstrado com delicadeza e sua opinião crítica é sempre sutil. Por conviver com 

preconceituosos estrangeiros ingleses no início da narrativa, Richard presencia inúmeras 

situações de discriminação racial, como a descrença de um grupo que conversava de que os 

nigerianos pudessem se autogovernar, por conta de sua política marcadamente ―tribal‖. Além 

de se sentir profundamente incomodado, quando diz que chegou em Lagos e gostaria de 

escrever um livro acerca da Nigéria, eles o aconselham: ―be prepared for their body odours 

and the way they will stand and stare at you on the roads, never believe a hard-luck story, 

never show weakness to domestic staff‖
132

 (ADICHIE, 2006, p.53-54). Sua posição 

constrangida e deslocada nesse universo ―all-expatriate‖ manifesta algumas questões que 

contrariam certos conceitos subjacentes à problemática relação Europa-África. 

Richard também enfrenta durante toda a narrativa a desconfiança e o desprezo por parte 

de alguns nativos, simplesmente por ser europeu. Como quando conhece Madu, major amigo 

de Kainene que sempre responde em inglês quando ele fala em Igbo, ―so that Richard felt 

forced to revert to English‖ (ADICHIE, 2006, p.136), e Madu menciona sarcasticamente o 

controle de emigração de países da Commonwealth que, ironicamente, ―can't control the 

British moving to our countries‖
133

 (ADICHIE, 2006, p.79), ou quando Okeoma retruca 

desdenhosamente a admiração de Richard pelos vasos de corda Igbo-Ukwu, ―as if you never 

imagined these people capable of such things‖
134

 (ADICHIE, 2006, p.111).  ―It was the look 

                                                 
130

 Daquele tipo loiro e de olhos azuis 
131

 Ele não tinha aquela familiar superioridade dos Ingleses que achavam que entendiam melhor os africanos do 

que os próprios africanos entendiam de si mesmos e, pelo contrário, tinha uma cativante incerteza a respeito de si 

mesmo - quase uma timidez. 
132

 Esteja preparado para os odores corporais deles e a forma como eles vão parar e ficar encarando você nas 

estradas, nunca acredite em uma história de azar, nunca mostre fraqueza aos funcionários domésticos. 
133

 Não conseguem controlar os britânicos se mudando para os nossos países. 
134

 Como se você nunca tivesse imaginado que essas pessoas fossem capazes de tais coisas. 



79 

 

 

in Okeoma's eyes that worried him the most: a disdainful distrust that made him think of 

reading somewhere that the African and the European would always be irreconcilable‖
135

 

(ADICHIE, 2006, p.112). Ou, ainda, desprezo vindo dos não nativos, como quando ele guia 

dois insuportáveis jornalistas norte-americanos em Biafra e um deles demonstra uma 

expressão de desdenhoso divertimento por ver um europeu representando Biafra, ―It was as if 

he were saying, You are speaking for the Biafrans?‖
136

 (ADICHIE, 2006, p.369). 

Apresentar um personagem europeu com características particularmente hegemônicas, 

como as de Richard, homem, branco, escolarizado, de classe média-alta, e, no entanto, 

configurá-lo como um personagem frágil, sensível às incongruências dos seus pares e 

verdadeiramente apaixonado pelo país africano e sua arte, corrobora com a ideia da 

multiplicação das histórias contra o perigo da história única, veiculada por Adichie (2009), no 

que diz respeito à padronizada visão da ―familiar superioridade inglesa‖, desafiando pré-

conceitos imbricados nesse aspecto.  

Como se constata, novamente a questão da descentralização explorada por Hutcheon 

(1991) em sua Poética pode ser retomada para analisar essa característica contestadora dos 

personagens de HYS, pois, cada um deles, seja em suas constituições enquanto peças do 

romance ou suas visões críticas perante a realidade, remete à discussão empreendida por 

Hutcheon quando trata da característica dos romances pós-modernos de questionar conceitos 

unitários tradicionais da cultura dominante, com vistas a repensar seus limites e lançar novos 

olhares para as experiências humanas.  

Pela trajetória até aqui, nota-se que alguns dos conceitos totalizantes que se questionam 

no romance, por intermédio dos personagens, são: a sabedoria, ao engendrar o 

posicionamento de protagonista da história em um personagem jovem e não escolarizado; a 

historiografia, sempre colocada em perspectiva como construção linguística e dependente de 

quem tem o poder de construí-la; as ideologias, demonstradas também como formas 

ambiciosas de manutenção do poder e realização de desejos pessoais; e o ocidental, ao 

articular a construção de um personagem que representa o oposto de sua caracterização 

padrão estereotipada. Todos esses pontos em HYS reforçam a característica descentralizada do 

romance, que pode ser lida como particularmente pós-moderna, assim como a forma como 

três personagens refletem um sentimento de deslocamento, de identidade em construção: 

                                                 
135

 Era o olhar de Okeoma que mais o preocupava: uma desdenhosa desconfiança que o fez lembrar ter lido em 

algum lugar que o africano e o europeu seriam sempre irreconciliáveis. 
136

 Era como se ele estivesse dizendo: Você que está falando pelos biafrenses? 
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Ugwu, como já apontado, é o ―outsider‖, o melhor observador do universo da ficção e da vida 

de Odenigbo e Olanna: 

 

Even if he hadn't peeked through the kitchen door as they ate, he would still know 

who had sat where. Master's plate was always the most rice-strewn, as if he ate 

distractedly so that the grains eluded his fork. Olanna's glass had crescent-shaped 

lipstick marks. Okeoma ate everything with a spoon, his fork and knife pushed 

aside. Professor Ezeka had brought his own beer, and the foreign-looking brown 

bottle was beside his plate. Miss Adebayo left onion slices in her bowl. And Mr. 

Richard never chewed his chicken bones
137

 (ADICHIE, 2006, p.83).  

 

Olanna se sente deslocada e estranha dentro da própria família, ―Felt a sudden pity for 

him, for her mother, for herself and Kainene. She wanted to ask him why they were all 

strangers who shared the same last name‖
138

 (ADICHIE, 2006, p.219). Richard não se 

identifica com a sociedade da qual faz parte e vive em busca de um lugar em que possa se 

identificar e pertencer. ―He knew he was running away from a house that had pictures of long-

dead people on the walls breathing down on him. But he didn't know what he was running 

toward‖
139

 (ADICHIE, 2006, p.61). 

Apesar de terem em comum essa característica identitária deslocada, esses três 

personagens, Ugwu, Olanna, e Richard, somados à Odenigbo e Kainene, se apresentam como 

bem diferentes uns dos outros. Como já mencionado, diferem em idade, raça, gênero e classe 

social. Esse fator remete ao aspecto da Poética no que diz respeito à reinvindicação pós-

moderna pela heterogeneidade, como contrapartida à homogeneidade cultural e à pluralização 

das diferenças. Para Hutcheon (1991, p.86), a pluralidade reivindicada pela arte pós-moderna 

não pretende abranger um conjunto de sujeitos individuais fixos, mas sim ―um fluxo de 

identidades contextualizadas: contextualizadas por gênero, classe, raça, identidade étnica, 

preferência sexual, educação, função social‖. Segundo a autora, o fenômeno do pós-

modernismo apresenta ―alternativas múltiplas e provisórias para conceitos unitários 

tradicionais e fixos‖ (HUTCHEON, 1991, p.87), refletindo em todos os elementos do 

                                                 
137

 Mesmo que ele não tivesse espiado pela porta da cozinha enquanto comiam, ele ainda saberia quem havia 

sentado em quê lugar. O prato do Patrão era sempre o mais espalhado de arroz, como se ele comesse 

distraidamente, de modo que os grãos escapassem do garfo. O copo de Olanna tinha fortes marcas moldadas de 

batom. Okeoma comia tudo com uma colher, o garfo e a faca ficavam de lado. O professor Ezeka trazia sua 

própria cerveja, e a garrafa marrom de aparência estrangeira estava ao lado de seu prato. Miss Adebayo deixava 

fatias de cebola na sua tigela. E o Sr. Richard nunca mastigava seus ossos de galinha. 
138

 Sentiu uma repentina compaixão por ele, por sua mãe, por ela e por Kainene. Ela queria questioná-lo por que 

eles todos eram estranhos que compartilhavam o mesmo sobrenome. 
139

 Ele sabia que estava fugindo de uma casa que tinha aquelas fotos de pessoas mortas nas paredes respirando 

sobre ele. Mas ele não sabia em direção do quê ele estava correndo. 
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romance que possam representar qualquer forma de homogeneização ou de generalização. No 

que concerne aos personagens, ela afirma que:  

 

Os protagonistas da metaficção historiográfica podem ser tudo, menos tipos 

propriamente ditos: são os ex-cêntricos, os marginalizados, as figuras periféricas da 

história ficcional. [...] A metaficção historiográfica adota uma ideologia pós-

moderna de pluralidade e reconhecimento da diferença; o ―tipo‖ tem poucas 

funções, exceto como algo a ser atacado com ironia. Não existe nenhuma noção de 

universalidade cultural. Em sua reação à história, pública ou privada, o protagonista 

de um romance pós-moderno [...] é declaradamente específico, individual, 

condicionado cultural e familiarmente (HUTCHEON, 1991, p.151). 

 

Ugwu é uma figura periférica dentro do universo do romance, condicionado pelas 

influências externas desse universo. Olanna é um elemento marginal dentro da própria 

família, não compartilha de suas ideias e suas atitudes. Richard é o ex-cêntrico dentro da 

comunidade europeia e fora dela, nunca se sente ―em casa‖. Os três personagens são 

caracterizadamente específicos, individuais, e a especificidade de suas constituições somada à 

valorização de suas diferenças manifesta em HYS mais um elemento característico da arte 

pós-moderna.  

A composição constitutiva dos cinco principais personagens apresentados até aqui, 

Ugwu, Odenigbo, Olanna, Kainene e Richard, por ordem de aparição na narrativa, permite 

que a visão do leitor seja atravessada pelas suas sensações, fazendo-o sentir a história mais em 

seu aspecto humano do que em seu aspecto factual. Suas particularidades, seus traços 

característicos são tão bem explorados na narrativa, que sua vivência também se transforma 

na vivência do leitor, principalmente quando a guerra é instituída. Ciente dessa característica, 

Adichie admite que ―stories can also be used to empower and to humanize‖
140

 (ADICHIE, 

2009), casando o aspecto descentralizador, retratado pelos diferentes personagens, com a 

característica de trazer uma visão humanizada a respeito da guerra, particularizada pelas 

histórias que vivenciam. 

 

3.1.3 Half of a Yellow Sun: fragmentando perspectivas, desafiando continuidades 

 

Outras três questões características de HYS, de extrema importância para a reflexão 

teórica deste trabalho, precisam ser apresentadas na continuidade da trajetória da narrativa: a 

alternância temporal, percebida pelos saltos no tempo entre as quatro partes; a multiplicação e 

                                                 
140

 Histórias também podem ser usadas para empoderar e humanizar. 
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alternância do foco narrativo, engendrada pela oscilação de perspectiva entre três personagens 

da trama, Ugwu, Olanna e Richard; e a recusa ao fechamento, caracterizada pelo 

desaparecimento da personagem Kainene no final da história.  

Como previamente explorado, no quarto capítulo de sua Poética, Hutcheon (1991) 

aborda a característica dos romances pós-modernos, particularmente chamados por ela de 

metaficções historiográfricas, de questionar conceitos unitários tradicionais da cultura 

dominante do humanismo liberal, como, por exemplo, o centro, a origem, a homogeneidade, a 

hierarquia, com vistas a repensar os sistemas que organizam nossas experiências. Para essa 

autora, o que o romance pós-moderno faz é questionar essa força centralizadora, usando e 

abusando de elementos narrativos considerados comumente modelos padrões, como, por 

exemplo, a centralidade e continuidade narrativa e o fechamento, colocando em evidência a 

maneira como autores e leitores produzem o sentido, constroem o fechamento (HUTCHEON, 

1991, p.86).  

O romance HYS está segmentado em quatro grandes partes que se dividem internamente 

em capítulos. Ao todo, somam-se trinta e sete capítulos, distribuídos desta forma: seis 

capítulos na primeira parte, doze capítulos na segunda parte, seis capítulos na terceira parte e 

treze capítulos na quarta e última parte. Além de alternar o tempo da narrativa entre dois 

períodos, início e fim dos anos sessenta, cada capítulo é narrado sob o ponto de vista de um 

dos três personagens mencionados e a focalização do capítulo pode ser percebida logo no 

início do capítulo em questão, pela marcação do nome do personagem como a primeira 

palavra a abrir a narração, salvo o primeiro capítulo, que se inicia com a palavra ―Master‖, 

focalizado em Ugwu. 

Ao analisar o aspecto da alternância temporal, nota-se que HYS como um todo estrutural 

diverge da habitual linearidade dos romances, intercalando dois momentos da década de 1960, 

característica que pode ser fundamentada em sua maneira distinta de encarar a história, como 

fragmentada, multiplicada e descontínua. A primeira suspensão da narrativa acontece da 

primeira para a segunda parte, em que um salto temporal transfere o leitor do início da 

década, caracterizado por um forte sentimento nacional de libertação das amarras coloniais, 

dando à nação um possível vislumbre da pós-independência, para a metade da década, 

momento em que os conflitos se intensificam e os golpes, contragolpes e massacres que 

desencadeiam a guerra acontecem. Em determinado momento, a segunda parte também é 

interrompida e novo deslocamento temporal acontece, levando o leitor de volta aos 

acontecimentos que haviam ficado suspensos na primeira parte. Depois disso, findando a 

terceira parte, a narrativa volta a focar no tempo interrompido da guerra, na quarta parte. 
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Em virtude do aspecto de ir e vir da cronologia, saltar no tempo e depois retomar ao que 

ficou suspenso, além de exigir do leitor certa diligência e atenção para conectar episódios 

pendentes de uma parte à outra, funcionam também como um equilíbrio de emoções entre um 

período carregado de ideais revolucionários, repleto de esperança e confiança em uma causa, 

em contraposição a um período de desestabilidade, medo e horror da guerra, bem como 

auxiliam na compreensão das razões do conflito e as consequências dele vislumbradas no 

presente. A história é fracionada e reconstruída como causa e consequência, reforçando a 

necessidade de encarar o passado para entender o presente.  De acordo com Plaias (2013, 

p.42), ―the shift in time and perspective helps juxtaposing the remote or immediate causes of 

the war with its direct effects both at a large public scale and on private lives and thus helps 

questioning the multiple political and ideological issues that the war presents
141

. Além de 

sobrepor as causas e os efeitos da guerra na vida privada dos indivíduos, expõe a maneira 

como a representação da realidade é construída discursivamente, como bem apontado por De 

Mey (2011, p.42): ―Adichie uses the flash-backs and flash-forwards to show the constructed 

nature of the representation of reality‖
142

. Esse aspecto se inter-relaciona com o que diz 

Hutcheon (1991, p.64) acerca do romance pós-modernista: ―a ficção é apresentada como mais 

um entre os discursos pelos quais elaboramos nossas versões da realidade, e tanto a 

elaboração como sua necessidade são o que se enfatiza no romance pós-modernista‖.  

Conforme explorado anteriormente, a primeira parte da narrativa se mantém focada nos 

personagens, suas inter-relações e seu processo de estabelecimento no universo ficcional. A 

segunda parte, apesar de orientada para o início dos conflitos, traz duas questões proeminentes 

que ficam incompreensíveis até o início da terceira parte: o capítulo inicia com Ugwu 

retornando do seu povoado e encontrando Olanna dando banho em uma criança, personagem 

nova na narrativa, uma menina chamada ―Baby‖: ―Ugwu could hear Olanna and Baby singing 

in the bathroom‖
143

 (ADICHIE, 2006, p.122); e, mais adiante, quando a prima de Olanna 

sugere que elas deveriam conversar, que o que aconteceu no passado deveria ficar no passado, 

Olanna responde: ―You can only talk to the person who wants to talk to you‖
144

 (ADICHIE, 

2006, p.129). Essas duas situações geram um suspense na trama, provocado pela sua novidade 

e sua característica misteriosa. O que se consegue saber acerca dessas duas particularidades é 

                                                 
141

 A mudança de tempo e perspectiva ajuda a sobrepor as causas remotas ou imediatas da guerra com seus 

efeitos diretos, tanto em larga escala pública quanto nas vidas privadas e, assim, ajuda a indagar a respeito das 

múltiplas questões políticas e ideológicas que a guerra apresenta. 
142

 Adichie usa o retorno e o avanço no tempo para mostrar a natureza construída da representação da realidade. 
143

 Ugwu conseguia ouvir Olanna e Baby cantando no banheiro. 
144

 Você só pode falar com um pessoa que também quer falar com você. 
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que Baby já tem quatro anos, é filha de Odenigbo, confirmado pelos olhos surpresos de Ugwu 

ao reparar ―how much she looked like her father; his people would say that Master had spit 

this child out‖
145

 (ADICHIE, 2006, p.124), e que algo que aconteceu entre Kainene e Olanna 

também tem a ver com Richard e Odenigbo, ―since he had stopped going to Odenigbo's 

house‖
146

 (ADICHIE, 2006, p.168) e entre a relação de Richard com Kainene, porque ―he was 

not sure if she had forgiven him for the incident with Olanna‖
147

 (ADICHIE, 2006, p.151).   

Por ser caracterizada pelos golpes militares e início dos massacres, a segunda parte faz 

com que esses aspectos se mantenham suspensos, sem demasiada ênfase, e a narrativa fique 

mais focada no caos que começa a tomar conta da vida dos personagens. É nessa parte que 

algumas das cenas mais desumanas são retratadas e a guerra se mostra iminente. Olanna 

enfrenta duas situações marcantes que a fazem ter um colapso nervoso e perder os 

movimentos das pernas. O primeiro, quando, em visita aos parentes e amigos em Kano, no 

norte do país, onde os massacres começam, ela se depara com os corpos de seus tios estirados 

no chão, cruelmente mutilados. O segundo, quando, fugindo de volta para Nssuka em um 

trem lotado de refugiados, uma mulher com as roupas manchadas de sangue abre a cabaça que 

está segurando no colo e mostra a cabeça de uma criança que ela levava consigo lá dentro: 

 

Olanna looked into the bowl. She saw the little girl‘s head with the ashy-grey skin 

and the braided hair and rolled-back eyes and open mouth. She stared at it for a 

while before she looked away. Somebody screamed. 

The woman closed the calabash. ‗Do you know,‘ she said, ‗it took me so long to 

plait this hair? She had such thick hair.‘
148

 (ADICHIE, 2006, p.149). 

 

Richard também presencia um ataque no aeroporto de Kano, voltando de Londres, em 

que vários soldados armados atiram em todas as pessoas da etnia Igbo, fazendo-as primeiro 

repetir ―allahu akbar‖, uma frase islâmica que significa ―deus é maior‖, distinguindo-as pelo 

sotaque. 

Nnaemeka knelt down. [...] He would not say Allahu Akbar because his accent 

would give him away. Richard willed him to say the words, anyway, to try; he 

willed something, anything, to happen in the stifling silence and as if in answer to 

his thoughts, the rifle went off and Nnaemeka's chest blew open, a splattering red 

mass, and Richard dropped the note in his hand. 

                                                 
145

 O quanto ela parecia com o pai; seu povo diria que ela era a imagem cuspida do Patrão. 
146

 Desde que ele parou de frequentar a casa de Odenigbo. 
147

 Ele não tinha certeza se ela o perdoara pelo incidente com Olanna. 
148

 Olanna olhou dentro da tigela. Ela viu a pequena cabeça da menina com a pele acinzentada e o cabelo 

trançado e os olhos revirados e a boca aberta. Ela olhou por um tempo antes de desviar o olhar. Alguém gritou. 

A mulher fechou a cabaça. ―Sabe‖, ela disse, ―levei tanto tempo para trançar esse cabelo? Ela tinha cabelos tão 

grossos.‖ 
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[...] The soldiers ran out to the tarmac and into the aeroplane and pulled out Igbo 

people who had already boarded and lined them up and shot them and left them 

lying there. [...] Richard felt himself wet his trousers
149

 (ADICHIE, 2006, p.152-

153). 

  

Da segunda para a terceira parte há uma nova suspensão, quase na metade exata das 

páginas do livro, e a trama volta ao tempo, retomando o momento suspenso na primeira parte, 

que funciona como esclarecimento do que ficou desconhecido no início, como consequência 

do primeiro salto. Primeiro descobre-se que Odenigbo trai Olanna com Amala, empregada de 

sua mãe que vive na aldeia e que vem com ela para a cidade para visitá-lo. Depois de saber 

que a criança é menina, tanto a mãe de Odenigbo quando Amala rejeitam-na e é Olanna quem 

a assume como sua filha, chamando-a de ―Baby‖. 

Amala é retratada como ―a plain village girl‖
150

 (ADICHIE, 2006, p.250), sempre 

esperando por ordens e com os olhos ‖focused on the floor as if she were tracing patterns on 

it‖
151

 (ADICHIE, 2006, p.98), indefesa e sem voz. A narrativa faz crer que ―Mama‖, como a 

mãe de Odenigbo é chamada, provoca a situação para que Amala engravide de Odenigbo, 

consultando um curandeiro para separar Odenigbo de Olanna. ―I will not let this witch control 

him. She will not succeed. I will consult the dibia Nwafor Agbada when I return home; the 

man's medicine is famous in our parts‖
152

 (ADICHIE, 2006, p.98). No entanto, tanto o 

questionamento de Keinene: ―Isn't it against the tenets of socialism, though, impregnating 

people of the lower classes?‖
153

 (ADICHIE, 2006, p.247), quanto a visão de Olanna a respeito 

da relação de Odenigbo com Amala, colocam em questão o poder relacionado à diferença 

entre as classes.  

 

Whether or not Mama had told her to go to his room, she had not said no to 

Odenigbo because she had not even considered that she could say no. Odenigbo 

made a drunken pass and she submitted willingly and promptly: He was the master, 

he spoke English, he had a car. It was the way it should be. [...] Olanna was 

                                                 
149

 Nnaemeka se ajoelhou. [...] Ele não diria Allahu Akbar porque seu sotaque o denunciaria. Richard quis que 

ele dissesse as palavras, de qualquer forma, para tentar; ele queria que alguma coisa, qualquer coisa, acontecesse 

no silêncio sufocante e, como se em resposta a seus pensamentos, o rifle disparou e o peito de Nnaemeka se 

abriu, uma massa vermelha espalhada, e Richard largou o bilhete em sua mão. 

[...] Os soldados correram para a pista, entraram no avião e tiraram pessoas Igbo que já haviam embarcado, 

alinharam-nas e atiraram nelas, deixando-as estiradas ali. [...] Richard molhou as próprias calças. 
150

 Uma simples garota da aldeia. 
151

 Focados no chão, como se estivesse traçando padrões nele. 
152

 Eu não vou deixar essa bruxa controlá-lo. Ela não terá sucesso. Eu irei consultar a díbia Nwafor Agbada 

quando eu voltar para casa; o remédio do homem é famoso em nossas regiões. 
153

 Mas não é contra os princípios do socialismo engravidar pessoas das classes mais baixas? 
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watching her. Perhaps it was hate she felt for Odenigbo. How much did one know of 

the true feelings of those who did not have a voice?
154

 (ADICHIE, 2006, p.251) 

 

Quem não tem voz para negar o abuso do poder imbricado nas relações entre as classes 

sociais acaba sendo subjugado por quem tem mais poder, ainda que essa dominação seja 

inconsciente. Da mesma forma, a postura de Mama ao negar a relação do filho com Olanna, 

forçando Amala a engravidar de Odenigbo, retrata o conflito entre a tradição e a modernidade.  

Mama ―had the same stocky build, dark skin, and vibrant energy as her son; it was as if she 

would never need help with carrying her water pot or lowering a stack of firewood from her 

head‖
155

 (ADICHIE, 2006, p.94); é retratada como uma aldeã que não compreende nem 

admite a relação do filho com uma mulher de outra tribo, educada, que vive com ele sem ter 

recebido o preço da noiva e que ainda não lhe deu nenhum neto. O conflito entre elas pode ser 

interpretado como o conflito entre a tradição e a modernidade, entre o velho mundo nativo e o 

novo mundo pós-colonial, um duelo pela manutenção do poder, refletido nas palavras de 

Odenigbo:  

 

‗Nkem, my mother's entire life is in Abba. Do you know what a small bush village 

that is? Of course she will feel threatened by an educated woman living with her 

son. Of course you have to be a witch. That is the only way she can understand it. 

The real tragedy of our postcolonial world is not that the majority of people had no 

say in whether or not they wanted this new world; rather, it is that the majority have 

not been given the tools to negotiate this new world.‘
156

 (ADICHIE, 2006, p.101). 

 

Assim como no conto ―The headstrong historian‖, em HYS também há um forte 

questionamento em relação à tradição frente à modernidade. Por acreditar que a mudança das 

sociedades e suas respectivas culturas precisa vir de dentro da própria cultura, que a própria 

ideia de cultura precisa ser questionada, Adichie elabora em seus personagens e suas histórias 

a problematização desse aspecto, visando criticar esse choque e motivar uma mudança de 

perspectiva que nasça de sua própria sociedade e que saiba negociar o novo e o velho mundo. 

                                                 
154

 Quer Mama tivesse ou não dito a ela para entrar no quarto dele, ela não disse não para Odenigbo, porque ela 

nem havia considerado que poderia dizer não. Odenigbo deu uma cantada embriagada e ela se submeteu 

voluntariamente e prontamente: Ele era o patrão, ele falava inglês, ele tinha um carro. Era assim que deveria ser. 

[...] Olanna estava olhando para ela. Talvez fosse ódio que ela sentia por Odenigbo. O quanto se podia saber dos 

verdadeiros sentimentos daqueles que não tinham voz? 
155

 Tinha a mesma robustez, pele escura e energia vibrante que seu filho; era como se ela nunca precisasse de 

ajuda para carregar seu cântaro de água ou baixar uma pilha de lenha de sua cabeça. 
156

 ―Nkem, a vida inteira da minha mãe está em Abba. Você sabe quão pequena aquela aldeia é? É claro que ela 

se sentirá ameaçada por uma mulher instruída que vive com seu filho. É claro que você tem que ser uma bruxa. 

Essa é a única forma de ela conseguir compreender tudo. A real tragédia de nosso mundo pós-colonial não é que 

a maioria das pessoas não soubesse dizer se queria ou não esse novo mundo; mas sim, é que a maioria não 

recebeu as ferramentas para negociar esse novo mundo.‖ 
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‗Her parents sent her to university. Why? Too much schooling ruins a woman; everyone 

knows that. It gives a woman a big head and she will start to insult her husband. What kind of 

wife will that be?‘
157

 (ADICHIE, 2006, p.98), diz Mama, a respeito de Olanna. Esse princípio 

pode ser relacionado com a perspectiva contraditória e paródica das artes pós-modernas de 

criticar a partir de dentro, instituir para depois questionar.  

Ao representar ―Mama‖ como a tradição, como a mulher da aldeia que nunca teve a 

oportunidade de refletir acerca do mundo além da sua comunidade e das influências desse 

novo mundo representadas por Olanna e sua educação ocidental, o romance evidencia a 

necessidade de colocar essa relação conflituosa em perspectiva, para, dessa forma, questioná-

la. Quando Hutcheon (1991, p.52) discute a relação do modernismo com o pós-modernismo, 

ela reforça a ideia de que tudo deve ser questionado e não desprezado, nem negado. Para ela, 

o fenômeno do pós-modernismo é crítico em relação ao modernismo porque tenta ser 

―consciente, híbrido e abrangente‖ em uma postura que deixa de ser profética e passa a ser 

ironicamente provisória e colaborativa. ―O diálogo entre o passado e o presente, entre o velho 

e o novo, é o que proporciona expressão formal a uma crença na mudança dentro da 

continuidade‖ (HUTCHEON, 1991, p.54), e assim como ―a obscuridade e o hermetismo do 

modernismo são abandonados em favor de um envolvimento direto do espectador nos 

processos de significação por meio de referências sociais e históricas recontextualizadas‖ 

(HUTCHEON, 1991, p.54-55), HYS convida o leitor a reelaborar suas próprias concepções, 

descortinando os aspectos desse conflito. 

O outro assunto que fica pendente e é esclarecido na terceira parte do romance vem 

como consequência da traição de Odenigbo: Olanna tem uma relação sexual com Richard. A 

vontade de não demonstrar sua dor e sua fragilidade pelo que havia acontecido com 

Odenigbo, somada aos conselhos de tia Ifeka: ―‗never behave as if your life belongs to a man. 

Do you hear me?‘ Aunty Ifeka said. ‗Your life belongs to you and you alone, soso gi‘‖
158

 

(ADICHIE, 2006, p.226); e do padre Damian: ―you should forgive Odenigbo. [...] Don't see it 

as forgiving him. See it as allowing yourself to be happy. What will you do with the misery 

you have chosen? Will you eat misery?‖
159

 (ADICHIE, 2006, p.230), tudo faz com que 

                                                 
157

 ―Os pais dela a mandaram para a universidade. Por quê? Muito estudo arruína uma mulher; todo mundo sabe 

disso. Faz a mulher ficar com uma cabeça enorme e ela começará a insultar o marido. Que tipo de esposa ela 

será?‖ 
158

 Nunca se comporte como se sua vida pertencesse a um homem. Tá me ouvindo? Tia Ifeka disse. ―Sua vida 

pertence a você e só a você, soso gi.‖ 
159

 Você deveria perdoar Odenigbo. [...] Não veja isso como perdoar ele. Veja como se permitir ser feliz. O que 

você fará com o sofrimento que escolheu? Você vai comer sofrimento? 
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Olanna procure por uma forma de desmanchar a mágoa construída em função de Odenigbo. 

―She would be her normal gracious self and they would drink wine and talk […]. And he 

would go back and tell Odenigbo that she was fine. She was fine‖
160

 (ADICHIE, 2006, 

p.233). Mas acaba demonstrando essa atitude de libertação própria dormindo com o namorado 

da irmã, ainda que Richard demonstre saber que ―he had not been chosen; it could have been 

any man‖
161

 (ADICHIE, 2006, p.235). 

Quando Kainene descobre, Olanna sente um misto de pesar e alívio, mesmo sabendo 

que ―Kainene doesn't forgive easily‖
162

 (ADICHIE, 2006, p.243) e que o comum 

distanciamento sustentado por ela se tornaria quase irremediável. A reconciliação das irmãs só 

acontece na parte final da narrativa, como consequência da guerra, quando todos passam a 

morar na mesma casa, por conta das cidades bombardeadas e tomadas pelas tropas nigerianas 

e as duas passam a conviver e a lutar juntas, gerenciando campos de refugiados, recriando o 

laço perdido pelos desencontros da vida.  

 

‗Grandpapa used to say, about difficulties he had gone through, ‗It did not kill me, it 

made me knowledgeable.‘ O gburo m egbu, o mee ka m malu ife.‘ 

‗I remember.‘ 

‗There are some things that are so unforgivable that they make other things easily 

forgivable,‘ Kainene said. 

There was a pause. Inside Olanna, something calcified leaped to life. 

‗Do you know what I mean?‘ Kainene asked. 

‗Yes.‘
163

 (ADICHIE, 2006, p.347) 

 

A terceira parte termina, então, com as questões pendentes sendo esclarecidas e uma 

nova transição acontece, levando a trama para a continuidade da história suspensa na segunda 

parte, na continuidade da guerra. A quarta parte, por retratar todo o período da guerra, é a 

parte mais longa da narrativa. É nesse momento que os personagens começam a mudar suas 

perspectivas e suas ideologias se transformam na simples e fundamentalmente racional busca 

pela sobrevivência. Suas fraquezas são superadas, impelidas pelas circunstâncias da guerra, e 

                                                 
160

 Ela agiria graciosamente normal e eles beberiam vinho e conversariam [...]. E ele voltaria e diria a Odenigbo 

que ela estava bem. Ela estava bem. 
161

 Ele não tinha sido escolhido; poderia ter sido qualquer homem. 
162

 Kainene não perdoa facilmente. 
163

 ―O vovô costumava dizer, acerca das dificuldades havia passado, 'não me matou, me fez sábio.' O gburo m 

egbu, mee ka m malu ife.‖ 

―Eu lembro.‖ 

―Há algumas coisas que são tão imperdoáveis que tornam outras coisas facilmente perdoáveis‖, disse Kainene. 

Houve uma pausa. Dentro de Olanna, algo calcificado voltou à vida. 

―Você sabe o que eu quero dizer?‖, Perguntou Kainene. 

―Sim.‖ 
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a força que os move é demonstrada pela vontade incontrolável de viver, que faz com que 

(sobre)vivam.  

Nessa parte, os capítulos focalizados por Olanna reforçam ainda mais a ênfase nos 

efeitos da guerra nas experiências individuais. Como quando ―Olanna stood in the bank line 

for four hours, dodging flogging men and pushing women, until she exchanged their Nigerian 

money for the prettier Biafran pounds‖
164

 (ADICHIE, 2006, p.261), ou quando precisa levar 

Baby ao hospital que ―smelled of urine and penicillin‖
165

 (ADICHIE, 2006, p.263), e todas as 

vezes que enfrenta a fila do centro assistencial, entre empurrões e cotoveladas, para conseguir 

comida. Mas é por conta dos inúmeros ataques aéreos que eles passam dentro no bunker, que 

a compreensão acerca da sua existência e da existência de sua família se evidencia como sua 

motivação essencial: 

 

Perhaps they would all die. [...] Another explosion came and the earth vibrated, and 

one of the naked children crawling after crickets giggled. Then the explosions 

stopped and the people around her began to move. If she had died, if Odenigbo and 

Baby and Ugwu had died, the bunker would still smell like a freshly tilled farm and 

the sun would still rise and the crickets would still hop around. The war would 

continue without them. Olanna exhaled, filled with a frothy rage. It was the very 

sense of being inconsequential that pushed her from extreme fear to extreme fury. 

She had to matter. She would no longer exist limply, waiting to die. Until Biafra 

won, the vandals would no longer dictate the terms of her life
166

 (ADICHIE, 2006, 

p.280). 

 

De uma postura frouxamente conduzida pelos acontecimentos, Olanna passa a tomar 

posse dos rumos que sua vida levaria, vivendo não por causa da guerra, mas apesar dela. 

Desse momento em diante, ela começa a apresentar uma força que se assemelha à força da 

irmã, Kainene, e um ceticismo com relação à guerra fica evidente. Seu sofrimento e seus 

traumas se transformam no combustível para que ela prossiga, fazendo com que Odenigbo 

perceba, pela primeira vez, sua força: ―‗You're so strong, nkem‘‖
167

 (ADICHIE, 2006, p.392).  

                                                 
164

 Olanna ficou na fila do banco por quatro horas, desviando-se dos homens agressivos e mulheres que 

empurravam, até que trocasse seu dinheiro nigeriano pelas mais bonitas libras Biafrenses. 
165

 Cheirava a urina e penicilina. 
166

 Talvez todos eles morressem. [...] Outra explosão veio e a terra vibrou, e uma das crianças nuas rastejando 

atrás de grilos riu. Então as explosões pararam e as pessoas ao redor começaram a se movimentar. Se ela tivesse 

morrido, se Odenigbo, Baby e Ugwu tivessem morrido, o bunker ainda cheiraria a fazenda recém-lavrada e o sol 

ainda se levantaria e os grilos ainda pulariam. A guerra continuaria sem eles. Olanna exalou, cheia de uma raiva 

espumosa. Foi a própria sensação de ser irrelevante que a levou do medo extremo à fúria extrema. Ela tinha que 

importar. Ela não mais existiria na insegurança, esperando morrer. Até que Biafra vencesse, os vândalos não 

mais ditavam os termos de sua vida. 
167

 Você é tão forte, nkem. 
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Odenigbo, como bem notado por Olanna, ―‗has become somebody else‘‖
168

 (ADICHIE, 

2006, p.388), suas ideologias se esvaem quando a morte se torna uma questão e, ao invés de 

usar o sofrimento como combustível para seguir em frente, Odenigbo permite que ele o 

afunde dentro de si mesmo. Para Olanna, ―she knew he would not be the same again‖
169

 

(ADICHIE, 2006, p.322), porque se até então ele tinha mantido a força e a tranquilidade na 

sua crença em um futuro glorioso da nova nação biafrense, a morte da mãe o faz enfraquecer 

e apertar ―the knots that had tightened inside him‖
170

 (ADICHIE, 2006, p.332); como bem 

observado pelo amigo, ―Odenigbo has never known how to be weak‖
171

 (ADICHIE, 2006, 

p.322). 

 

The moon was behind a cloud and, sitting out in the blackness of the yard, she could 

still smell that cheap vapor-heavy scent of local gin. It trailed him, it clouded the 

paths that he walked. His drinking in Nsukka—his auburn, finely refined brandy—

had sharpened his mind, distilled his ideas and his confidence so that he sat in the 

living room and talked and talked and everybody listened. This drinking here 

silenced him. It made him retreat into himself and look out at the world with bleary 

weary eyes. And it made her furious
172

 (ADICHIE, 2006, p.380). 

 

Enquanto o leitor percebe que a força ideológica de Odenigbo se esvai, a força de 

Olanna e Kainene se sobressai e sua reconciliação se constrói fundamentada na necessidade 

tanto de compartilhar os traumas e sofrimentos que as duas enfrentam durante a guerra, como 

de ser uma para a outra a base para continuar lutando pela própria vida. Kainene, quando vê 

um dos seus funcionários ser decapitado por um estilhaço de morteiro, ―arms flying around, 

but there was no head. There was only a bloodied neck‖
173

 (ADICHIE, 2006, p.317), em um 

dos ataques a Port Harcourt, onde moravam, percebe que nem mesmo as coisas imperdoáveis 

têm importância quando a brevidade da vida fica mais evidente, e é nesse momento que ela 

decide rever a irmã e dar nova chance ao laço perdido: 

 

‗You know Olanna saw a mother carrying her child's head,‘ Kainene said. 

‗Yes,‘ Richard said, although he did not know. She had never told him about 

Olanna's experience during the massacres. 

                                                 
168

 Se tornou outra pessoa. 
169

 Ela sabia que ele não seria mais o mesmo. 
170

 Os nós que tinham se comprimido dentro dele. 
171

 Odenigbo nunca soube ser fraco. 
172

 A lua estava atrás de uma nuvem e, sentando-se na escuridão do jardim, ela ainda podia sentir o cheiro barato 

de gim local. Aquilo o seguia, nublava os caminhos que ele traçava. Seus drinks em Nsukka aguçavam sua 

mente, destilavam suas ideias e sua confiança para que ele se sentasse na sala de estar e conversasse e falasse e 

todos ouvissem. A bebida daqui o silenciava. Fazia-o recuar para dentro de si mesmo e olhar para o mundo com 

olhos cansados e desfocados. E isso a deixava furiosa. 
173

 Braços esparsos, mas não havia cabeça. Havia apenas um pescoço ensanguentado. 
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‗I want to see her.‘
174

 (ADICHIE, 2006, p.318) 

 

A relação entre elas fica cada vez mais forte, até o dia em que decidem que Kainene 

tentaria negociar com mulheres nigerianas para além da linha inimiga, mas não retorna. ―A 

day passed, then a second day. Everything remained the same, the dryness in the air, the dusty 

winds, the refugees tilling dried soil, but Kainene was not back‖
175

 (ADICHIE, 2006, p.407). 

Uma vez mais, algo separa as duas e esse aspecto redireciona para outra questão conectada à 

característica contestatória dos romances pós-modernos, a negação do fechamento narrativo. 

O desaparecimento de Kainene, em HYS, pode ser relacionado com o silêncio ao redor 

do tema da Guerra de Biafra, fortemente defendido por ideais políticos homogeneizantes que 

evitam a todo custo ressaltar as diferenças étnicas na Nigéria, na medida em que deixa em 

aberto possibilidades de significação para sua total compreensão. A recusa ao fechamento, ao 

final feliz, a recusa em aceitar que a história possa ser concluída, mostra-se como a permissão 

para que ela possa ser retomada e recontada, que multiplicadas histórias a respeito das lutas e 

dos sofrimentos daqueles que enfrentaram de tudo para ser uma nação possam ser construídas. 

Esse aspecto também se relaciona com a forma como o romance multiplica a visão do 

leitor para com a história, dando ênfase na diferença com que cada personagem vive o 

momento histórico. Como mencionado, o romance se divide em capítulos e cada um deles é 

focalizado por um dos três personagens: Ugwu, Olanna e Richard. Na maior parte da 

narrativa, a oscilação entre as focalizações mantém a alternância, impedindo que dois 

capítulos possam ser focalizados pelo mesmo personagem em uma sequência, exceto no salto 

da segunda para a terceira parte, em que há duas focalizações em Ugwu, seguidas.  

Há um padrão entre as alternâncias na primeira e terceira parte, seguindo a ordem exata 

Ugwu-Olanna-Richard entre os capítulos. A segunda parte mantém a mesma ordem até o 

capítulo doze, em que a focalização de Ugwu é movida para depois de Richard e, depois 

disso, a ordem é invertida, ficando assim entre os capítulos treze ao dezoito: Olanna-Richard-

Ugwu-Richard-Olanna-Ugwu. A quarta parte também tem uma ordem entre os capítulos: 

Olanna-Ugwu-Richard, e termina com o capítulo focalizado por Olanna. A distribuição entre 

                                                 
174

 ―Você sabia que Olanna viu uma mãe carregando a cabeça da filha,‖ disse Kainene. 

―Sim‖, disse Richard, embora não soubesse. Ela nunca lhe contara a respeito da experiência de Olanna durante 

os massacres. 

―Eu quero vê-la.‖ 
175

 Um dia se passou e depois um segundo dia. Tudo permaneceu o mesmo, a secura no ar, os ventos 

empoeirados, os refugiados lavrando o solo seco, mas Kainene não voltou. 
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eles é praticamente imparcial, doze capítulos para Ugwu e para Richard, e treze capítulos para 

Olanna.  

Exceto pelo primeiro capítulo, focalizado em Richard, em que há uma contextualização 

de como ele conhece Kainene e como eles começam a namorar, o tempo da narrativa 

transcorre cronologicamente entre os capítulos, dentro de suas determinadas partes. A troca de 

uma perspectiva à outra parece quase simultânea entre Ugwu e Olanna, por conviverem juntos 

na casa de Odenigbo, como se pode perceber, por exemplo, entre os capítulos quatro e cinco, 

em que no final do capítulo Ugwu vê Olanna sair da casa e ir para o seu apartamento por 

causa da discussão com Mama, à tarde, ―Ugwu followed her and watched as she got into her 

car and drove out‖
176

 (ADICHIE, 2006, p.97), e no início do próximo capítulo, Olanna está 

em seu apartamento, quando Odenigbo aparece para conversar a respeito do ocorrido ainda no 

fim da tarde, ―‗Look, I want to catch Dr. Okoro at the club. Let's discuss this when I get back. 

I'll stay here tonight‘
177

 (ADICHIE, 2006, p.100).  

Quando a narrativa muda para Richard, o tempo continua a transcorrer normalmente e, 

assim como há um leve distanciamento quando a narrativa é focada nos outros dois 

personagens, o contexto narrativo da casa de Odenigbo, onde Olanna e Ugwu moram, fica um 

pouco distante. Apesar de também ter sua casa na cidade universitária de Nsukka, Richard 

passa a maior parte do tempo com Kainene, em Port Harcourt e, assim, justamente pela troca 

de perspectiva, o leitor consegue ter conhecimento da vida dos cinco personagens principais 

ao longo da narrativa quase que concomitantemente. Essa alternância, além de pluralizar a 

visão do leitor acerca da experiência humana, engendrando a focalização narrativa em três 

personagens bastante diferentes, possibilita que também seja atravessada por suas múltiplas 

subjetividades.  

Nesse sentido, analisando os três aspectos elencados até aqui, a alternância de 

perspectiva, a negação ao fechamento e os saltos temporais, constata-se que HYS exibe alguns 

dos traços descentralizadores explorados por Hutcheon (1991), em sua Poética:  

 

A arte pós-moderna sempre tem consciência da diferença, diferença também dentro 

de qualquer grupamento, diferença definida pela contextualização ou 

posicionamento em relação à pluralidade dos outros. [...] Ser ex-cêntrico, ficar na 

fronteira ou na margem, ficar dentro e, apesar disso, fora é ter uma perspectiva 

diferente [...], uma perspectiva que está ―sempre alterando seu foco‖ porque não 

possui força centralizadora. (HUTCHEON, 1991, p.96) 

 

                                                 
176

 Ugwu a seguiu e observou enquanto ela entrava no carro e ia embora. 
177
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Quando pluraliza as perspectivas, o romance contesta o tipo de narração unificada do 

contexto histórico, em que uma versão ―neutra‖ possa ser considerada oficial. A crítica se 

move no sentido de permitir que versões diferentes sejam elaboradas, pelos pontos de vista 

oscilantes dos personagens que vivenciam a história e por suas visões parciais e subjetivadas, 

que pluralizam significados. A percepção das diferenças é solicitada, há um afastamento com 

relação à centralização narrativa. ―É a diferença que é valorizada em e por si mesma‖ 

(HUTCHEON, 1991, p.93). Da mesma forma, quando se recusa a apresentar um fechamento, 

com o desaparecimento e o mistério acerca da morte de Kainene, HYS procura demonstrar que 

o silêncio envolto ao assunto da guerra precisa ser questionado, histórias que foram 

esquecidas precisam ser retomadas, propondo uma abertura para que novas narrativas possam 

nascer a partir dela. E quando salta no tempo, quando quebra a sequência cronológica e 

intercala dois períodos de tempo, o romance admite que a total e quase inatingível 

compreensão da história do presente só é alcançada com o movimento de voltar ao passado, 

para que ela possa ser produzida.  

 

3.1.4 Half of a Yellow Sun: O Mundo Estava Calado Quando Nós Morremos 

 

Além dos aspectos apresentados ao longo dos últimos tópicos, ainda há em HYS outra 

característica fundamental para a discussão e análise neste trabalho, que está diretamente 

relacionada ao silenciamento envolto ao tema da Guerra de Biafra e à relação problematizada 

entre a história e a ficção: a existência de recortes do que seria um livro dentro do livro 

principal. Apesar de não ser apresentado em si, por ser retratado com expressões como ―he 

recounts‖, ―he writes, ―he mentions‖, ―he discusses‖, o trato com o livro se dá por intermédio 

de um narrador que tem conhecimento e contato com ele, que relata seu processo de 

elaboração e que faz crer ser supostamente redigido por um dos personagens do romance. 

Com o título ―The Book: The World Was Silent When We Died‖, numerado e dividido em 

oito partes, os trechos aparecem na narrativa como a última parte de determinados capítulos, a 

saber, 3, 6, 12, 18, 22, 24, 30 e na última linha do último capítulo 37, com uma fonte diferente 

daquela da narrativa principal, gerando novo suspense no leitor que é, invariavelmente, 

surpreendido pelas suas passagens ao longo da leitura. 

Seis dos capítulos em que eles aparecem são focalizados por Richard e na primeira vez, 

no capítulo três, todos os personagens já foram apresentados na narrativa. Como se sabe, 

Richard é um jornalista inglês que vem para a Nigéria, motivado por sua paixão pela arte 
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Igbo-Ukwu, e que ambiciona escrever um livro. Ao posicionar a maior parte dos trechos do 

livro no final dos capítulos de Richard, a trama aponta para a crença de que a autoria pertence 

a ele. Outra causa para essa interpretação é a narração em terceira pessoa e a falta de um 

nome, referenciando o autor como ―he‖, deixando sua autoria em suspenso, à mercê da 

interpretação do leitor.  

O conteúdo do primeiro trecho, como só depois se descobre, faz referência à mulher 

com a cabaça que Olanna vê no trem de refugiados, traçando paralelos com outras situações 

de guerra em que mães carregam partes dos seus filhos consigo. Também conta como a capa é 

planejada, com a representação do mapa de Biafra. 

 

1. The Book: The World Was Silent When We Died 

 

For the prologue, he recounts the story of the woman with the calabash. She sat on 

the floor of a train squashed between crying people, shouting people, praying 

people. She was silent, caressing the covered calabash on her lap in a gentle rhythm 

until they crossed the Niger, and then she lifted the lid and asked Olanna and others 

close by to look inside. 

Olanna tells him this story and he notes the details. She tells him how the 

bloodstains on the woman's wrapper blended into the fabric to form a rusty mauve. 

She describes the carved designs on the woman's calabash, slanting lines 

crisscrossing each other, and she describes the child's head inside: scruffy braids 

falling across the dark-brown face, eyes completely white, eerily open, a mouth in a 

small surprised O. 

After he writes this, he mentions the German women who fled Hamburg with the 

charred bodies of their children stuffed in suitcases, the Rwandan women who 

pocketed tiny parts of their mauled babies. But he is careful not to draw parallels. 

For the book cover, though, he draws a map of Nigeria and traces in the Y shape of 

the rivers Niger and Benue in bright red. He uses the same shade of red to circle the 

boundaries of where, in the Southeast, Biafra existed for three years.
178

 (ADICHIE, 

2006, p.82) 

 

Apesar de seu conteúdo funcionar, ao longo da narrativa, como uma contextualização 

histórica a respeito da história da Nigéria, abrangendo o período da época das explorações 

                                                 
178

 1. O Livro: O Mundo Estava Calado Quando Nós Morremos 

Para o prólogo, ele conta a história da mulher com a cabaça. Ela sentou no chão de um trem espremido entre 

pessoas chorando, pessoas gritando, pessoas orando. Ela ficou em silêncio, acariciando a cabaça coberta em seu 

colo em um ritmo suave até cruzarem o Níger, e então ela levantou a tampa e pediu a Olanna e outras pessoas 

por perto para olhar para dentro. 

Olanna conta a ele essa história e ele repara nos detalhes. Ela conta a ele como as manchas de sangue no pano da 

mulher se misturaram no tecido para formar um malva enferrujado. Ela descreve os desenhos esculpidos na 

cabaça da mulher, linhas inclinadas entrecruzando-se e ela descreve a cabeça da criança dentro dela: tranças 

desalinhadas caindo sobre o rosto castanho-escuro, olhos completamente brancos, misteriosamente abertos, uma 

boca com um pequeno ―oh‖ de surpresa. 

Depois de escrever isso, ele menciona as mulheres alemãs que fugiram de Hamburgo com os corpos 

carbonizados de seus filhos enfiados em malas, as mulheres ruandesas que colocavam no bolso as minúsculas 

partes de seus bebês dilacerados. Mas ele cuida para não traçar paralelos. Para a capa do livro, no entanto, ele 

desenha um mapa da Nigéria e traça a forma de Y dos rios Níger e Benue em vermelho brilhante. Ele usa o 

mesmo tom de vermelho para circular os limites de onde, no sudeste, Biafra existiu por três anos. 
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pré-coloniais à criação da Nigéria como colônia e a Guerra de Biafra, verifica-se que, mais 

uma vez, o tom da narração é dado às experiências individuais da vida das pessoas em 

contextos de guerra, por contar esses episódios e posicioná-los no prólogo do livro. Como até 

então nada se sabe acerca do acontecimento com Olanna, pois o episódio só será narrado no 

capítulo onze, sessenta e sete páginas depois, as relações entre a narrativa principal e a 

narrativa do livro começam a ficar mais visíveis dessa parte em diante.   

Do segundo ao sexto trecho do livro, o conteúdo narrativo se volta, então, para a 

história da Nigéria. No entanto, é possível perceber fortes traços de subjetividade em sua 

narração, evidenciada pelas críticas aos personagens e aos acontecimentos históricos. Como, 

por exemplo, no primeiro parágrafo do segundo trecho, em que ele retoma a figura do 

mercador britânico Taubman Goldie, o momento histórico da Conferência de Berlim de 1884, 

a divisão acirrada dos protetorados em torno do Rio Niger entre a França e a Inglaterra e a 

união das regiões Norte e Sul para formar a nova nação chamada Nigéria. Ressalta-se o 

caráter danoso e perverso do contexto em que a divisão do continente africano aconteceu, 

ironizando a questão dos critérios utilizados na escolha pelo norte e as diferenças de 

personalidade entre as etnias, ridicularizando a maneira como o nome do país foi escolhido. 

 

2. The Book: The World Was Silent When We Died 

 

He discusses the British soldier-merchant Taubman Goldie, how he coerced, 

cajoled, and killed to gain control of the palm-oil trade and how, at the Berlin 

Conference of 1884 where Europeans divided Africa, he ensured that Britain beat 

France to two protectorates around the River Niger: the North and the South. 

The British preferred the North. The heat there was pleasantly dry; the Hausa-Fulani 

were narrow-featured and therefore superior to the negroid Southerners, Muslim and 

therefore as civilized as one could get for natives, feudal and therefore perfect for 

indirect rule. Equable emirs collected taxes for the British, and the British, in return, 

kept the Christian missionaries away. 

The humid South, on the other hand, was full of mosquitoes and animists and 

disparate tribes. The Yoruba were the largest in the Southwest. In the Southeast, the 

Igbo lived in small republican communities. They were non-docile and worryingly 

ambitious. Since they did not have the good sense to have kings, the British created 

―warrant chiefs,‖ because indirect rule cost the Crown less. Missionaries were 

allowed in to tame the pagans, and the Christianity and education they brought 

flourished. In 1914, the governor-general joined the North and the South, and his 

wife picked a name. Nigeria was born
179

 (ADICHIE, 2006, p.115). 

                                                 
179

 2. O Livro: O Mundo Estava Calado Quando Nós Morremos 

Ele fala do soldado-mercador britânico Taubman Goldie, como ele coagia, bajulava e matava para ganhar o 

controle do comércio de óleo de palma e como, na Conferência de Berlim em 1884, em que os europeus 

dividiram a África, ele assegurou que a Grã-Bretanha vencesse a França com dois protetorados ao redor do rio 

Níger: o norte e o sul. 

Os ingleses preferiram o norte. O calor ali era agradavelmente seco; os Hausa-Fulani eram estreitos na expressão 

e, portanto, superiores aos sulistas negróides, Muçulmanos e, portanto, tão civilizados quanto se poderiam ser 
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Ao longo da narrativa principal, Richard está sempre tentando escrever um livro, 

inseguro a respeito de sua capacidade e duvidoso quanto ao conteúdo. ―Day after day, he sat 

on her leather chair and pored over books and bits of research material, looked out the 

window at the gardeners watering the lawn. […] The ideas in his head had not yet coalesced 

into character and setting and theme‖
180

 (ADICHIE, 2006, p.56). Enquanto Ugwu, que se 

descobre ser o verdadeiro autor do livro, cresce em sabedoria. ―‗He has such an innate 

intelligence,‘ she had told Master afterward, as if Ugwu were not standing right beside them, 

and innate intelligence instantly became Ugwu's favorite expression‖
181

 (ADICHIE, 2006, 

p.84).  Essa relação entre o desejo de Richard de escrever e a percepção de sua incapacidade 

está sempre evidenciada ao longo da trama. E até mesmo quando Richard consegue dar forma 

para algo que está escrevendo, com o nome de ―The Basket of Hands‖, ele se vê impedido de 

prosseguir com a escrita quando Kainene, secretamente, queima o manuscrito, como vingança 

pela sua traição com Olanna. 

 

‗I took your manuscript from the study this morning and I burnt it,‘ she said. 

Richard felt a soar in his chest of emotions he could not name. ‗The Basket of 

Hands‘, the collection of pages that he was finally confident could become a book, 

was gone. He could never duplicate the unbridled energy that had come with the 

words. But it did not matter. […] Perhaps he was not a true writer after all
182

 

(ADICHIE, 2006, p.258). 

 

Ainda assim, a autoria do livro, até então, pode ser relacionada a Richard, porque nada 

indica que outro personagem possa ser o autor. Inclusive, o título do livro é mencionado para 

Richard, quando Madu, major amigo de Kainene, solicita-lhe que escreva em nome do 

                                                                                                                                                         
como nativos, feudais e, portanto, perfeitos para o governo indireto. Emires equânimes arrecadavam impostos 

para os ingleses, e os britânicos, em troca, mantinham os missionários cristãos à distância. 

O úmido Sul, por outro lado, estava cheio de mosquitos e animistas e tribos distintas. Os Iorubás eram os 

maiores do sudoeste. No sudeste, os Igbos viviam em pequenas comunidades republicanas. Eles eram hostis e 

preocupantemente ambiciosos. Como eles não tinham o bom senso de ter reis, os britânicos criaram ―chefes 

comissionados‖, porque o governo indireto custava menos à Coroa. Os missionários foram autorizados a domar 

os pagãos, e o cristianismo e a educação que eles trouxeram floresceu. Em 1914, o governador-geral uniu norte e 

sul, e sua mulher escolheu um nome.  Nascia a Nigéria. 
180

 Dia após dia, ele se sentava em sua cadeira de couro e contemplava os livros e os pedaços de material de 

pesquisa, olhava pela janela para os jardineiros regando o gramado. […] As idéias em sua cabeça ainda não 

haviam se fundido em personagem e cenário e tema. 
181

 ―Ele tem uma copiosa inteligência inata‖, ela dissera ao Mestre depois, como se Ugwu não estivesse bem ao 

lado deles, e inteligência inata instantaneamente se tornou a expressão favorita de Ugwu. 
182

 ―Peguei seu manuscrito da sala de estudos esta manhã e o queimei‖, ela disse. 

Richard sentiu um sobressalto de emoções no peito que ele não poderia nomear. ―The Basket of Hands‖, a 

coleção de páginas que ele estava finalmente confiante que poderia se tornar um livro, havia desaparecido. Ele 

nunca poderia duplicar a energia desenfreada que tinha vindo com as palavras. Mas isso não importava. […] 

Talvez ele não fosse um escritor de verdade, mesmo. 
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Diretório de Propaganda a respeito dos acontecimentos relacionados à Biafra, para enviar ao 

pessoal de relações públicas no exterior. De fato, Richard contribui com ótimos artigos, os 

quais ele escrevia que ―the Nigerians had tried many times to take this ancient town but the 

Biafrans fought valiantly, that hundreds of popular novels had been published here before the 

war, that the thick, sad smoke of the burning Niger Bridge had risen like a defiant elegy‖
183

 

(ADICHIE, 2006, p.305). No entanto, a questão que fica evidente, tanto no discurso de Madu 

como na elaboração da constituição de Richard enquanto personagem na narrativa, é que 

esses aspectos apontam para a problematização da autoridade de escrever a respeito dos 

biafrenses e dos africanos, de um modo geral, pela perspectiva do ocidente. Apesar de ser 

apaixonado e desejar ardentemente ser parte da causa biafrense, Richard ainda é o homem-

branco-europeu, e tomar sua autoridade de escrever a respeito da guerra é a crítica mais 

dominante em HYS. 

 

‗Have you thought about it?‘ Madu asked. 

‗You would not have asked me if I were not white.‘ 

‗Of course I asked because you are white. They will take what you write more 

seriously because you are white. Look, the truth is that this is not your war. This is 

not your cause. Your government will evacuate you in a minute if you ask them to. 

So it is not enough to carry limp branches and shout power, power to show that you 

support Biafra. If you really want to contribute, this is the way that you can. The 

world has to know the truth of what is happening, because they simply cannot 

remain silent while we die. They will believe a white man who lives in Biafra and 

who is not a professional journalist. You can tell them how we continue to stand and 

prevail even though Nigerian MiG-Seventeens, Il-Twenty-eights, and L-Twenty-

nine Delfins flown by Russians and Egyptians are bombing us every day, and how 

some of them are using transport planes and just crudely rolling out bombs to kill 

women and children, and how the British and the Soviets are in an unholy alliance 

giving more and more arms to Nigeria, and how the Americans have refused to help 

us, and how our relief flights come in at night with no lights because the Nigerians 

will shoot them down during the day….‘ 

Madu paused to catch his breath, and Richard said, ‗Yes, I'll do it.‘ They simply 

cannot remain silent while we die rang in his head
184

 (ADICHIE, 2006, p.305). 

                                                 
183

 Os nigerianos tentaram muitas vezes tomar esta antiga cidade, mas os biafrenses lutaram bravamente, que 

centenas de romances populares foram publicados aqui antes da guerra, que a grossa e triste fumaça da Ponte 

Níger em chamas se elevou como um lamento desafiador. 
184

 ―Você já pensou a respeito?‖ Madu perguntou. 

―Você não teria me pedido se eu não fosse branco‖. 

―Claro que eu pedi porque você é branco. Eles vão levar o que você escreve mais a sério, porque você é branco. 

Olha, a verdade é que esta não é a sua guerra. Esta não é a sua causa. Seu governo tirará você daqui em um 

minuto, se você pedir. Então, não é suficiente segurar pequenos galhos e gritar poder, poder para mostrar que 

você apoia Biafra. Se você realmente quer contribuir, esta é a maneira de fazer. O mundo tem que saber a 

verdade do que está acontecendo, porque eles simplesmente não podem permanecer calados enquanto nós 

morremos. Eles vão acreditar em um homem branco que mora em Biafra e que não é um jornalista profissional. 

Você pode dizer-lhes como continuamos a resistir e triunfar, ainda que os MiG17,  Il-28 e Delfins L-29 

nigerianos pilotados por russos e egípcios estejam nos bombardeando todos os dias, e como alguns deles estão 

usando aviões de transporte, simples e cruelmente soltando bombas para matar mulheres e crianças, e como os 

britânicos e os soviéticos, em uma aliança profana, estão dando mais e mais armas à Nigéria, e como os 
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Enquanto Richard passa pelo processo de desistência em escrever seu livro, a percepção 

de Ugwu, crescendo em sabedoria e experiência, depois de ter sido recrutado forçadamente 

para a guerra e vivenciado todos os tipos de horrores, começa a aumentar e ele passa a 

alimentar um desejo de escrever a respeito das suas experiências e suas histórias a partir do 

que vive. A partir desse aspecto, já se cria um questionamento a respeito da possível autoria 

do livro. Percebe-se que Ugwu quer escrever, quer contar sua história, suas vivências na 

guerra, quer externar as verdades que ele encontra dentro da fantasia engendrada pelas 

ideologias motivadoras da guerra, quer contar acerca do seu desapontamento com as famosas 

ogbunigwe que, ao contrário de ser uma ―high-impact landmine‖, como haviam descrito para 

ele, era apenas ―a dull metal container full of scrap metal‖
185

 (ADICHIE, 2006, p.359). No 

entanto, nada confirma que Ugwu possa ser o autor do livro, justamente porque, mais uma 

vez, o título aparece relacionado a Richard, pouco antes do sétimo trecho, em suas reflexões: 

―the title of the book came to Richard: ‗The World Was Silent When We Died‘. He would 

write it after the war, a narrative of Biafra's difficult victory, an indictment of the world‖
186

 

(ADICHIE, 2006, p.374). 

 O sétimo trecho do livro só aparece após uma longa pausa, caracterizada pelo início da 

parte quatro, quando os conflitos se intensificam. Ele se difere dos outros trechos por não ser 

um relato histórico, mas sim um poema, projetado aos moldes dos poemas de um dos 

personagens da trama, Okeoma, sempre retratado por Odenigbo como ―the voice of a 

generation‖, que, inclusive, foi inspirado no famoso poeta nigeriano Christopher Okigbo, que 

morreu em batalha, na Guerra de Biafra.  

 

7. The Book: The World Was Silent When We Died 

 

For the epilogue, he writes a poem, modelled after one of Okeoma's poems. He calls 

it: 

 

‗WERE YOU SILENT WHEN WE DIED?‘ 

 

Did you see photos in sixty-eight 

Of children with their hair becoming rust: 

Sickly patches nestled on those small heads, 

                                                                                                                                                         
americanos se recusaram a nos ajudar, e como nossos aviões de socorro chegam à noite sem luzes porque os 

nigerianos vão derrubá-los durante o dia....‖ 

Madu fez uma pausa para recuperar o fôlego, e Richard disse: ―Sim, farei isso‖. Eles simplesmente não podem 

permanecer calados enquanto nós morremos ecoava em sua cabeça. 
185

 Um tosco recipiente de metal cheio de sucata. 
186

 O título do livro apareceu na cabeça de Richard: ―O Mundo Estava Calado Quando Nós Morremos‖. Ele o 

escreveria depois da guerra, uma narrativa da difícil vitória de Biafra, uma acusação ao mundo. 
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Then falling off, like rotten leaves on dust? 

 

Imagine children with arms like toothpicks, 

With footballs for bellies and skin stretched thin. 

It was kwashiorkor - difficult word, 

A word that was not quite ugly enough, a sin. 

 

You needn't imagine. There were photos 

Displayed in gloss-filled pages of your Life. 

Did you see? Did you feel sorry briefly, 

Then turn round to hold your lover or wife? 

 

Their skin had turned the tawny of weak tea 

And showed cobwebs of vein and brittle bone; 

Naked children laughing, as if the man 

Would not take photos and then leave, alone 
187

(ADICHIE, 2006, p.375). 

 

O poema não fala apenas da kwashiorkor, doença caracterizada pela retenção de 

líquidos por causa da grave deficiência de proteína no organismo, que as crianças enfrentaram 

durante a Guerra de Biafra, mas elabora uma poderosa e inquietante crítica ao mundo, que 

assiste calado à dizimação de populações africanas inteiras pelas fotos de luxuosas revistas, 

registradas por profissionais estrangeiros que fazem da desgraça que assola países objeto de 

trabalho.  

Apesar de o poema estar posicionado logo após o capítulo focalizado por Richard, em 

que ele acompanha dois jornalistas norte-americanos em Biafra, podendo-se correlacionar a 

crítica entre as duas situações, a autoria passa a ficar cada vez mais próxima de Ugwu. 

Primeiro quando ele trava uma conversa com Richard a repeito do seu livro e Richard conta a 

Ugwu do título: ―Later, Ugwu murmured the title to himself: The World Was Silent When We 
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 7. O Livro: O Mundo Estava Calado Quando Nós Morremos 

Para o epílogo, ele escreve um poema, moldado a um dos poemas de Okeoma. Ele o chama: 

VOCÊ ESTAVA CALADO QUANDO NÓS MORREMOS? 

 Você viu fotos em sessenta e oito 

De crianças com o cabelo se tornando ferrugem: 

Manchas doentias aninhadas naquelas cabecinhas, 

E então caindo, como folhas podres no pó? 

 Imagine crianças com braços feito palitos de escova de dente 

Com bolas de futebol como barrigas e a pele fina esticada. 

Era kwashiorkor - palavra difícil, 

Uma palavra que não era suficientemente feia, um pecado. 

 Você não precisa imaginar. Havia fotos 

Exibidas nas brilhosas páginas da sua Life. 

Você viu? Você sentiu pena brevemente, 

E então virou-se para abraçar sua amante ou esposa? 

 A pele deles se transformára no amarelado de um chá fraco 

E mostrava veias como teias e o osso quebradiço; 

Crianças nuas rindo, como se o homem 

Não fosse tirar fotos e depois sair, sozinho. 
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Died. It haunted him, filled him with shame‖
188

 (ADICHIE, 2006, p.396); depois, quando ele 

é retratado escrevendo acerca das coisas que vivencia, ainda que se sentisse incapaz de 

descrever com destreza as crianças famintas, o medo e a dor das mães que perdiam seus 

filhos: ―He would never be able to depict the very bleakness of bombing hungry people. But 

he tried, and the more he wrote the less he dreamed‖
189

 (ADICHIE, 2006, p.398). E 

finalmente, quando Ugwu pergunta a Olanna a respeito da mulher no trem com a cabaça e ela  

descreve a cena, descrita no primeiro trecho do livro: ―she began to describe the hairstyle, 

how some of the braids fell across the forehead. Then she described the head itself, the open 

eyes, the graying skin‖
190

 (ADICHIE, 2006, p.410). E, como que para reforçar a defesa de que 

a história da Guerra de Biafra e da África como um todo não é dever ocidental, Ugwu 

esclarece, ao que Richard afirma que a guerra não é história para ele contar: ―Ugwu nodded. 

He had never thought that it was‖
191

 (ADICHIE, 2006, p.425). 

Por fim, o oitavo e último trecho do livro dentro do livro, que confirma a autoria de 

Ugwu, constitui-se de apenas uma linha: ―Ugwu writes his dedication last: For Master, my 

good man‖
192

 (ADICHIE, 2006, p.433). Além de retomar a característica contrutiva da 

linguagem narrativa que abre espaço para a multiplicidade de interpretação, também explora a 

reapropriação da expressão ―my good man‖, utilizada durante a trama por Odenigbo, para 

chamar Ugwu, pelo próprio Ugwu para se referenciar ao ―Patrão‖. Apesar de ainda chamá-lo 

de Patrão, sua posição hierárquica é contestada por Ugwu, a partir do momento em que ele se 

vê como o portador do direito de contar a história, a sua versão da história.  

Tendo em vista a problematização abordada por HYS no que diz respeito à 

metanarrativa, dois aspectos podem ser apresentados à discussão: a autoria desafiada pelo fato 

de Ugwu ser o autor do livro, e não Richard, e o modo como o livro problematiza a história, 

funcionando como uma narrativa complementar à narrativa ficcional, marcadamente crítica e 

subjetiva, apesar de histórica. Essa problematização da história pela ficção está presente em 

toda a trama de HYS que, apesar de focada nas experiências individuais, se contrói 

fundamentada no contexto histórico da guerra. Seja pela forma como os personagens são 

constituídos, a forma como suas visões levantam críticas à elaboração da história, pelos 

                                                 
188

 Mais tarde, Ugwu murmurou o título para si mesmo: O Mundo Estava Calado Quando Nós Morremos. Ele o 

assombrou, encheu-o de vergonha. 
189

 Ele nunca seria capaz de descrever a própria desolação de bombardear pessoas famintas.  Mas ele tentava, e 

quanto mais ele escrevia, menos ele sonhava. 
190

 Ela começou a descrever o penteado, como algumas das tranças caíam na testa. Então ela descreveu a própria 

cabeça, os olhos abertos, a pele acinzentada. 
191

 Ugwu assentiu. Ele nunca havia pensado que fosse. 
192

 Por último, Ugwu escreve sua dedicatória: Para o Patrão, meu bom homem.  
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aspectos estéticos de múltipla focalização e alternância temporal que desafiam conceitos 

totalizantes, ou pelo uso da metanarrativa, todas essas característica apontam para as 

discussões elaboradas por Hutcheon (1991), em sua Poética.  

Direcionada à problematização da história pelo fenômeno do pós-modernismo, o que 

Hutcheon (1991) busca em sua reflexão teórica é demonstrar como a arte pós-moderna se 

apresenta como um misto entre teoria, história e ficção, pela característica problematizadora 

de retomar o passado e/ou a arte do passado com vista à sua reelaboração crítica, por meio de 

um processo que denuncie como a prática humana é condicionada pelo que ela chama de 

narrativas-mestras totalizantes e como estas são discursivamente construídas ao longo do 

tempo.  Como seu interesse se baseia nos efeitos que o fenômeno pós-moderno apresenta na 

arte e na cultura, Hutcheon (1991) dedica a primeira parte da sua trajetória teórica às 

discussões acerca do termo e suas delimitações, com vistas à delimitação do que pretende 

discutir. Como o intuito do presente trabalho é dar ênfase à problematização da história pela 

ficção – assim como também é o interesse de Hutcheon –, seguir-se-á diretamente a essas 

discussões. 

Pelos seus aspectos histórico e ficcional, HYS reflete sua dupla pretensão contraditória, 

pois, com isso, levanta questionamentos a respeito das duas formas narrativas em sua busca 

pela autenticidade. É contraditório porque não pretende hierarquizá-las ou desintegrar uma 

delas em detrimento da outra, mas sim porque busca explorá-las igualmente. Conforme as 

reflexões de Hutcheon (1991, p.141): 

 

As recentes leituras críticas da história e da ficção têm se concentrado mais naquilo 

que as duas formas de escrita têm em comum do que em suas diferenças. [...] As 

duas são identificadas como construtos lingüísticos, altamente convencionalizadas 

em suas formas narrativas, e nada transparentes em termos de linguagem ou de 

estrutura; e parecem ser igualmente intertextuais, desenvolvendo os textos do 

passado com sua própria textualidade complexa. 

 

Da mesma forma, o romance pós-moderno, a metaficção historiográfica, também reflete 

essa aproximação. E por essa perspectiva, o que se observa em HYS é que sua narrativa 

aproxima o histórico e o ficcional, quando apresenta acontecimentos e personagens históricos 

reais, sem abrir mão de seu compromisso para com a arte ficcional. Não se pretende apenas 

histórico nem apenas ficcional. E a mesma desconfiança que se reflete na teoria a respeito da 

redação da história, apresenta-se internamente nos romances pós-modernos, pela ―postura de 

questionamento com relação ao uso comum que dão às convenções da narrativa, à referência, 

à inserção da subjetividade, a sua identidade como textualidade e até a seu envolvimento na 
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ideologia‖ (HUTCHEON, 1991, p.142). Quando HYS apresenta sua trama deslocada pelos 

saltos temporais, fragmentada pelas múltiplas focalizações narrativas e parciais pelo uso da 

subjetividade no contar a história, possibilita aos seus leitores ―o prazer da dupla 

conscieritização‖ acerca de sua natureza fictícia que livremente reelabora o passado e que, no 

entanto, possui sua base forte no ―real‖ (HUTCHEON, 1991, p.143). Tanto a realidade quanto 

a ficcionalidade são contestadas. 

Para a metaficção historiográfica, diferente do que pensaram as críticas literárias 

formalistas e estruturalistas, não existe uma verdade única e imutável, mas sim verdades no 

plural, que tanto a história como a literatura são capazes de propor ao sugerir que ―reescrever 

o passado ou reapresentar o passado na ficção e na história é – em ambos os casos – revelá-lo 

ao presente, impedi-lo de ser conclusivo e teleológico‖ (HUTCHEON, 1991, p.147). Tendo 

isso em vista, observa-se como HYS demonstra sua autoconsciência da reconstrução 

fragmentada, multiplicada e, justamente por isso, crítica do passado quando o articula 

ficcionalmente. Apesar do cuidado em manter os acontecimentos e alguns personagens 

históricos inalterados, o romance apresenta, pela contação da história realizada por Ugwu, 

como a escrita da história não está isenta de subjetividade, porque, quando tenta ser imparcial, 

perde sua característica questionadora que levanta reflexões a respeito de si mesma. Quando 

Ugwu escreve a respeito da independência, no terceiro trecho do seu livro, ele não deixa de 

reparar que:  

 

The North was wary; it feared domination from the more educated South and had 

always wanted a country separate from the infidel South anyway. But the British had 

to preserve Nigeria as it was, their prized creation, their large market, their thorn in 

France‘s eye. To propitiate the North, they fixed the pre-Independence elections in 

favor of the North and wrote a new constitution that gave the North control of the 

central government. 

The South, too eager for independence, accepted this constitution. With the British 

gone, there would be good things for everyone: ‗white‘ salaries long denied 

Nigerians, promotions, top jobs. Nothing was done about the clamor of the minority 

groups, and the regions were already competing so fiercely that some wanted 

separate foreign embassies
193

 (ADICHIE, 2006, p.155, ênfase adicionada). 

 

Contar a história com expressões como ―infiéis‖, ―espinho nos olhos da França‖ e 

―salários de ‗branco‘‖, além de apresentar o contexto nigeriano de independência, também 

denuncia, pelo tom irônico que utiliza, a forma como a divisão entre o norte e o sul estava 

fortemente relacionada às suas diferenças de escolaridade, ou como a criação dos países 

africanos pelos impérios europeus reflete seus conflitos internos na busca inconsequente pelo 
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poder, ou ainda, como a diferença entre os salários e os empregos privilegiava não nativos 

brancos. Usar da subjetividade para contar a história é abrir espaço para novas perspectivas e, 

também, para novas contestações. Por isso, o objetivo de HYS em reelaborar o passado é, 

acima de tudo, impedi-lo de ser conclusivo. Como afirma Hutcheon (1991, p.149), tanto a 

história quanto a ficção são sistemas de significação, e o que os romances pós-modernos 

revelam é a natureza contruída desse sentido e a necessidade de produzi-los.  

Em sua discussão a respeito da diferença entre a ficção pós-moderna e a ficção histórica 

do século XIX, Hutcheon (1991, p.151) deixa claro que a metaficção historiográfica se difere 

na representação dos seus protagonistas. Segundo ela, são ―os ex-cêntricos, os 

marginalizados, as figuras periféricas da história ficcional‖. Como já discutido, HYS utiliza-se 

de três personagens para focalizar a história, divergindo da visão unificada, mas coloca Ugwu 

em uma posição privilegiada, ao dar a ele a autoria do livro que conta toda a história. Ugwu é, 

portanto, a figura marginalizada, periférica da história ficcional, que reflete mais uma 

característica pós-moderna do romance.  

Após evidenciar todos os aspectos tomados como certeza pelo romance histórico que a 

metaficção historiográfica problematiza, Hutcheon (1991, p.159) afirma que ela, a metaficção 

historiográfica, enfim, ―desestabiliza as noções admitidas de história e ficção‖ ao possuir 

como premissa a ideia de que ―toda representação do passado tem implicações ideológicas 

especificáveis‖ relacionadas diretamente com quem o representa e como se representa. ―Tanto 

na historiografia como nos romances as convenções da narrativa não são restrições, mas 

condições que permitem a possibilidade de atribuição de sentido (W. Martin 1986)‖, salienta 

Hutcheon (1991, p.160), e é pela sua ruptura ou contestação que as noções estruturadoras 

básicas são rejeitadas.  

Assim, HYS apresenta-se como uma ficção pós-moderna quando fornece uma nova 

versão da história, com novas perspectivas para sua compreensão, da mesma forma que 

denuncia seu caráter ideologicamente construído. Enquanto sua narrativa principal está focada 

nas experiências pessoais dos indivíduos em guerra, ainda que faça referência aos fatos 

históricos, sua narrativa paralela, representada pelo livro de Ugwu, dá ênfase ao contexto 

histórico, ainda que se utilize de subjetividade ao fazê-lo. A mistura manifesta entre história e 

ficção e suas implicações ideológicas evidenciam sua natureza construída e altamente 

consciente acerca dos limites de significação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Pela observação da trajetória literária de Chimamanda Ngozi Adichie, das ideias 

veiculadas por seus discursos, que demonstram uma postura crítica comprometida com a 

tentativa de mudar o pensamento e a prática da sociedade, percebe-se a ênfase que a autora 

coloca na importância da literatura enquanto ferramenta para a geração de discussões que 

contribuam para a transformação e a melhoria da vida em sociedade. Por ser uma escritora 

contemporânea que tem alcançado cada vez mais visibilidade no cenário internacional, por 

levantar questões de extrema relevância que contribuem para a expansão das discussões que 

movem o pensamento humano, Adichie merece o crescente destaque conquistado pela sua 

produção no meio acadêmico. Seu caminho literário demonstra a diversidade dos temas que 

ela explora na ficção, conseguindo questionar padrões e denunciar aspectos da realidade pela 

forma como constrói suas narrativas, fazendo com que seu leitor se atente a essas questões e 

comece a repensar seus próprios conceitos prévios. 

Além de contribuir com a desconstrução de padrões pela diversificação e pela maneira 

que cria suas histórias, Adichie também aproxima sua ficção da realidade quando apresenta 

simultânea e harmoniosamente histórias ficcionais construídas a partir de histórias reais. Há, 

nesse sentido, uma vontade implícita de fazer com que a ficção reflita e, ao mesmo tempo, 

conteste a realidade, propondo uma continuação ou uma ligação dos assuntos pertinentes no 

seu universo ideológico com a sua expressão artística. Ela menciona, em conversa com seu 

amigo e famoso escritor queniano Binyavanga Wainaina, em 2011, ―for me, in reading 

stories, I‘m always interested in the story behind the story‖
194

. Essa declaração também sugere 

sua intenção de retomar um dos assuntos mais caros à nação nigeriana em HYS, a Guerra de 

Biafra, visando levantar discussões acerca do que foi o confronto e, ao mesmo tempo, prestar 

homenagem à geração que enfrentou o período e que o carrega na memória.  

Cconsiderado uma de suas obras mais famosas, pelo retrato histórico que embasa sua 

narrativa, HYS apresenta uma correspondência entre a história e a ficção que revela a natureza 

construtiva da linguagem, capaz de, igualmente, reelaborar e multiplicar as histórias do 

passado. Quando se reflete a respeito da perseguição da história pela escritora ao longo de sua 

carreira literária, bem como o destaque pelo seu posicionamento dentro de uma geração de 

escritores que retomam e contestam as temáticas elaboradas pelos seus antecessores, assevera-

se que o objetivo de sua investida em HYS reflete a necessidade da reelaboração da história 
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pela ficção, ao permitir que seus leitores relacionem essa posição frente à história com a 

importância de conhecer e reconhecer seu passado para compreender o presente, haja vista o 

complexo momento histórico político que se vivencia na atualidade. 

No que diz respeito à caminhada estabelecida pelos estudos referentes à sua produção 

no Brasil, nota-se que a recepção de sua obra se encontra em expansão e novos olhares 

críticos sempre podem descortinar aspectos ainda não enfatizados. Com vistas a contribuir 

para a abrangência dos estudos no Brasil, objetivando lançar um olhar para o romance no que 

diz respeito à elaboração da história pela ficção, bem como a maneira com a qual a 

problematização daquela se dá por essa, este trabalho sugere uma possibilidade de abordagem 

do romance pelo viés das perspectivas apontadas por Hutcheon (1991), no que diz respeito à 

problematização da história. A busca de HYS pela reelaboração do passado na ficção, seja em 

seus aspectos estruturais narrativos descentralizados ou pela constituição dos seus 

personagens, reflete a percepção da relação interdependente entre a história e a ficção, 

demonstrando como as contruções linguísticas altamente condicionadas pelas concepções que 

movem a prática humana. 

A forma como o romance relaciona as experiências individuais e os fatos da guerra, 

salienta a necessidade de retomar a história e abrir discussões a respeito desse período, bem 

como demonstra a indefinição da fronteira entre história e ficção, representando fatos 

históricos de acordo com suas pretensões, denunciando, com isso, a natureza construtiva da 

linguagem nos dois gêneros em questão. A característica deslocada e individualizada dos 

protagonistas, a especificidade de suas constituições e a valorização de suas diferenças na 

trama permite que a visão do leitor seja atravessada pelas suas sensações, fazendo-o sentir a 

história mais em seu aspecto humano do que em seu aspecto factual. Sua vivência também se 

transforma na vivência do leitor, principalmente quando a guerra é instituída. Isso traz uma 

visão humanizada a respeito da guerra, particularizada pelas histórias que os diferentes 

personagens vivenciam. 

Também a fragmentação de perspectiva e a descontinuidade narrativa engendrada pelo 

romance contesta o tipo de narração unificada do contexto histórico, em que apenas uma 

versão possa ser considerada a oficial. Essa característica de HYS permite que versões 

diferentes sejam elaboradas, pelos pontos de vista oscilantes dos personagens que vivenciam a 

história e por suas visões parciais e subjetivadas, que pluralizam significados. A percepção 

das diferenças é solicitada, há um afastamento com relação à centralização narrativa. Da 

mesma forma, quando se recusa a apresentar um fechamento, com o desaparecimento e o 

mistério acerca da morte de Kainene, HYS procura demonstrar que o silêncio envolto ao 
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assunto da guerra precisa ser questionado, histórias que foram esquecidas precisam ser 

retomadas, propondo uma abertura para que novas narrativas possam nascer a partir dela. E 

quando salta no tempo, quando quebra a sequência cronológica e intercala dois períodos de 

tempo, o romance admite que a total e quase inatingível compreensão da história do presente 

só é alcançada com o movimento de voltar ao passado, para que ela possa ser produzida. 

Além dessas características, a metanarrativa histórica que está imbricada na narrativa 

principal além de demonstrar sua autoconsciência da reconstrução fragmentada, multiplicada 

e crítica do passado quando o articula ficcionalmente,  o romance apresenta como a escrita da 

história não está isenta de subjetividade, porque, quando tenta ser imparcial, perde sua 

característica questionadora que levanta reflexões a respeito de si mesma. 

A necessidade de levantar discussões a respeito da Guerra de Biafra levou Adichie à 

construção de uma narrativa que visasse não apenas a enfrentar a força do silenciamento do 

assunto e questionar a história, mas a compreender a razão de sua existência silenciada, 

colocando-a em perspectiva. Mesmo consciente de sua ficcionalidade, HYS demonstra 

confiança na possibilidade de construção da história na e pela ficção. E, assim como a ficção 

se propõe lançar novo olhar para a história, este trabalho se propôs olhar para esses aspectos 

de visível ligação entre a história e a ficção, com vistas a salientar a necessidade de tomar a 

obra literária como suporte para o questionamento da história.  

Por todos os aspectos apresentados na análise, enfatiza-se a caraterística pós-moderna 

de HYS como o desejo de contestar conceitos, desafiar definições e padrões normativos que 

impõem como a história deve ser contada e quem pode contá-la. Visou-se, com essa investida, 

a contribuir com os estudos de Adichie e ajudar na compreensão dessa retomada do passado 

que possa ajudar na perspectiva do presente. 

Considerar uma obra ficcional como fonte de conhecimento para a compreensão da 

história deixa de ser uma atitude equivocada, tendo em vista a relação de construção 

linguística que tanto a obra historiográfica quanto a ficcional possuem. Pela perspectiva pós-

moderna discutida, considera-se que ambas são passíveis de influências subjetivas. Assim, a 

literatura também pode ser considerada uma forma de representá-la, como criação e 

manifestação cultural, registro dos movimentos sociais do homem, deixando de ser apenas um 

fenômeno estético. Pela literatura pode-se não só adquirir um novo olhar para a história e, a 

partir disso, questionar sua narrativa ―oficial‖, mas é também pela prática literária que o 

interesse pela história se intensifica.  

 

  



107 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. African “Authenticity” and the Biafran Experience. 

Transitions, n. 99, p. 42-53, 2008. Disponível em: < https://muse.jhu.edu/article/251543> 

Acesso em: 27 nov. 2016.  

 

_________. Americanah. New York: Alfred A Knopf, 2013. [e-book] 

 

_________. Americanah. Trad. Júlia Romeu. São Paulo: Cia das Letras, 2014. 

 

_________. Chinua Achebe at 82: “We Remember Differently”. Premium Times, Abuja, 

2012. Disponível em: <https://www.premiumtimesng.com/entertainment/108378-chinua-

achebe-at-82-we-remember-differently-by-chimamanda-ngozi-adichie.html> Acesso em: 31 

out. 2018. 

 

_________. Dear Ijeawele, or a feminist manifesto in fifteen suggestions. Anchor, 2017. 

 

_________. Half of a yellow sun. Lagos: Farafina, 2006. 

 

_________. Hibisco roxo. Trad. Júlia Romeu. São Paulo: Cia das Letras, 2011. [e-book] 

 

_________. Hiding from our past. The New Yorker, 2014. Disponível em: 

<http://www.newyorker.com/culture/culture-desk/hiding-from-our-past> Acesso em: 21 out. 

2016. 

 

_________. Meio sol amarelo. Trad. Beth Vieira. São Paulo: Cia das Letras, 2008. 

 

_________. Nigeria's immorality is about hypocrisy, not miniskirts, The Guardian, 2008. 

Disponível em: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/apr/02/gender.equality>. 

Acesso em: 16 abr. 2019. 

 

_________. Para educar crianças feministas: um manifesto. Trad. Denise Bottman. São 

Paulo: Cia das Letras, 2017. 

 

_________. Sejamos todos feministas. Trad. Christina Baum. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2015. 

 

_________. The danger of a single story. TEDGlobal. TED: Ideas worth spreading. 2009. 

Disponível em: 

<https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story>. Acesso 

em: 31 out. 2018. 

 

_________. The thing around your neck. London: Harper Collins, 2009. [e-book] 

 

_________. Truth and Lies. The Guardian, 2006. Disponível em: 

<https://www.theguardian.com/books/2006/sep/16/fiction.society> Acesso em: 31 out. 2018. 

 

_________. We should all be feminists. TEDxEuston. TED: Ideas worth spreading. 2012. 

Disponível em: 



108 

 

 

<https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists>. 

Acesso em: 31 out. 2018. 

 

ADESANMI, P.; DUNTON, C.. Nigeria's Third Generation Writing: Historiography and 

Preliminary Theoretical Considerations. English in Africa, v.32, n.1, p.7-19, Maio 2005. 

 

AKPOME, A. Focalisation and polivocality in Chimamanda Ngozi Adichie´s half of a 

yellow sun. In: English Studies in Africa, nov. 2013. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1080/00138398.2013.856556>. Acesso em: 2 mar. 2019. 

 

AKPOME, A. Narrating a new nationalism: exploring the ideological and the stylistic 

influence of Chinua Achbe´s Anthills of the savannah (1987) on Chimamanda Ngozi 

Adichie´s Half of a yellow sun (2006). MA Thesis. University of Johannesburg. 2012. 

 

ALVES, I. A.; ALVES, T. A. O perigo da história única: diálogos com Chimamanda 

Adichie. 2012. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/alves-alves-o-perigo-da-historia-

unica.pdf>. Acesso em: 10 maio 2016. 

 

ANYA, I. In the Footsteps of Achebe: Enter Chimamanda Ngozi Adichie, Nigeria's 

Newest Literary Voice' (interview with Chimamanda Ngozi Adichie). Sentinel Poetry, Issue 

12, Nov. 2003: Disponível em: 

<http://www.sentinelpoetry.org.uk/magazine1103/page11.html> Acesso em: 7 out. 2016. 

 

BONNICI, Thomas, Pós-colonialismo e representação feminina na literatura pós-colonial 

em inglês. Acta Scientiarum, v.28, n.1, p.13-25, Junho 2006. 

 

BRAGA, Cláudio Roberto Vieira. Trocando o próprio nome: identidade cultural e memória 

em ―The Headstrong Historian‖, de Chimamanda Ngozi Adichie. Cadernos Cespuc, v.19, p. 

42-50, 2010. 

 

CASSILHAS, F. H. M. et al. A interculturalidade em Half of a Yellow Sun, de 

Chimamanda Ngozi Adichie: uma análise comparativa das traduções portuguesa e brasileira. 

Dissertação de Mestrado, UFSC, 2016. 

  

CARBONIERI, D.; FREITAS, J. F. A.; SILVA, S. D. Rumos do romance africano de língua 

inglesa na contemporaneidade. Investigações, v.26, n.1, p.1-37, Janeiro 2013. 

 

CHIMAMANDA Adichie In Conversation at City, University of London. Youtube. 19 Ago. 

2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=W0KXRGNlUpQ> Acesso em: 

31 out. 2018. 

 

CHIMAMANDA Ngozi Adichie Interview: The Right to Tell Your Story. Louisiana Channel. 

Youtube. 2 Set. 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dNEubO-Jmx8> 

Acesso em: 31 out. 2018. 

 

CULLER, J. Teoria literária: uma introdução. Trad. Sandra Vasconcelos. São Paulo: Beca, 

1999. 

 



109 

 

 

DALTON, D. Chimamanda Ngozi Adichie On Fiction, Feminism, And "Half Of A 

Yellow Sun". Buzzfeed, 2016. Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/danieldalton/a-

feminist-is-who-and-what-i-am> Acesso em: 5 out. 2018. 

 

DE MEY, Joke. The Intersection of History, Literature and Trauma in Chimamanda 

Ngozi Adichie’s Half of a Yellow Sun. Unpublished MA Dissertation, Ghent 

University, 2011. 

 

DERRIDA, J. A estrutura, o signo e o jogo no discurso das ciências humanas. In: DERRIDA, 

J. A escritura e a diferença. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002. p.229-249.  

 

_________. Carta a um amigo japonês. Trad. Érica Lima. In: OTTONI, P. (Org). Tradução: 

a prática da diferença. Campinas: Ed. Unicamp/Fapesp, 1998.  

 

_________. Gramatologia. Trad. M. Schnaiderman e R. J. Ribeiro. São Paulo: Editora 

Perspectiva, 1973. 

 

DICKSON C., B.; PREYE, K. O. History, Memory and the Politics of National Unity in 

Adichie’s Half of a Yellow Sun and Achebe’s There was a Country. 2014. Disponível em: 

<https://www.arcjournals.org/pdfs/ijsell/v2-i5/12.pdf>. Acesso em: 6 out. 2016. 

 

EAGLETON, T. Teoria da Literatura: uma introdução. Trad. Waltensir Dutra. 4. ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 

FALOLA, T.; HEATON, M. M. Cronology. In: A history of Nigeria. Cambridge University 

Press, 2008. p.vii-xxx. 

 

FORSYTH, F. A História de Biafra: O nascimento de um mito africano. Trad. Pinheiros de 

Lemos. 5. ed. Rio de Janeiro: Record, 1976 [1969]. 

 

FOUCAULT, M. A ordem do discurso. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. 5. ed. São 

Paulo: Edições Loyola, 1999. 

 

FREITAS, J. F. A. Guerra de Biafra: As imagens de uma tragédia refletidas no espelho social. 

Anais Siliafro, n.1, 2012. 

 

FREITAS, J. F. A. et al. Half of a Yellow Sun: a experiência dos cronotopos no contexto da 

Guerra de Biafra. Dissertação de Mestrado, UFMG, 2014. 

 

GOMES, C. M. A circularidade da escrita de Lygia Fagundes Telles. Alea, Rio de Janeiro, v. 

19, n. 3, p. 557-570. Set-Dez 2017. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

106X2017000300557&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 13 nov. 2018. 

 

GOULART, A. T. Notas sobre o desconstrucionismo de Jacques Derrida. Dissertação de 

Mestrado elaborada pelo Programa de pós-graduação em Letras Literatura e Língua 

Portuguesa da PUCMINAS, Minas Gerais, 2003. 

 

GUARRACINO, S. Tales of war for the ‗third generation‘: Chimamanda Ngozi Adichie‘s 

Half of a Yellow Sun. Le Simplegadi, v.14, n.15, p.55-65, 2016. 



110 

 

 

 

GUARRACINO, S. Writing ―so raw and true”: Blogging in Chimamanda Ngozi Adichie‘s 

Americanah. Between, v.4, n.8, 2014.  

 

HARDtalk speaks to Nigerian novelist Chimamanda Ngozi Adichie. BBC World News. 5 

Jun. 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EsWfm0_xgkc> Acesso em: 

31 out. 2018. 

 

HAWLEY, J. C. Biafra as heritage and symbol: Adichie, Mbachu, and Iweala. Research in 

African Literatures, 2008, p.15-26. 

 

HEWETT, H. Coming of age: Chimamanda Ngozi Adichie and the voice of the third 

generation. English in Africa, v.32, n.1, p.73-97, 2005. 

 

HODGES, Hugh. Writing Biafra: Adichie, Emecheta and the Dilemmas of Biafran War 

Fiction. Postcolonial Text, v.5, n.1, 2009. 

 

HUMANISING History - Chimamanda Ngozi Adichie. The RSA. Youtube. 15 maio 2013. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9Lx1BDdNF4w> Acesso em: 31 out. 

2018. 

 

HUTCHEON, L. Poética do Pós-Modernismo: história, teoria, ficção. Trad. Ricardo Cruz. 

Rio de Janeiro: Imago, 1991. 

 

KRISHNAN, M. Biafra and the aesthetics of closure in the third generation Nigerian 

novel. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, v. 2, n. 2, p.185-195, 

2010. Disponível em: <http://rupkatha.com/V2/n2/BiafraandNigerianNovel.pdf> Acesso em: 

24 set. 2018. 

 

LIMA, E; SISCAR, M. O decálogo da desconstrução: tradução e desconstrução na obra de 

Jaques Derrida. ALFA: Revista de Linguística, n.44, São Paulo: UNESP, 2000. p.99-112. 

 

NUNES, A. G. Conflitos silêncios e a guerra de Biafra na nação imaginada nos romances 

Purple hibiscus e Half of yellow sun de Chimamanda Ngozi Adichie. Tese de Doutorado, 

UFB, 2016. 

 

NUNES, A. G. História, etnicidade e memória da guerra de Biafra (1967-70) na poesia 

de Chinua Achebe e na prosa de Chimamanda Ngozi Adichie em Half a yellow sun. XI 

Congresso Internacional da ABRALIC, 2008. 

 

OGWUDE, S. O. History and ideology in Chimamanda Adichie's fiction. Tydskrif vir 

letterkunde, v.48, n.1, p.110-123, 2011. 

 

PETERS, M. Parte 1: Estruturalismo, pós-estruturalismo e pós-modernismo. In: Pós-

estruturalismo e filosofia da diferença: uma introdução. Trad. Tomaz Tadeu da Silva. Belo 

Horizonte: autêntica. 2000. p.8-46. 

 

PLAIAS, M. ’The Danger of a Single Story’ in Chimamanda N. Adichie’s Half of a 

Yellow Sun. MA Thesis, University of Padova, 2013. 

 



111 

 

 

RESENDE, R. M. Gênero E Nação Na Ficção De Chimamanda Ngozi 

Adichie. Dissertação de Mestrado, UFSJ, 2013. 

 

SISCAR, Marcos. A desconstrução de Jacques Derrida. In: BONNICI, T.; ZOLIN, L. O. 

(orgs.). Teoria literária: abordagens históricas e tendências contemporâneas. 3. ed. revista e 

ampliada. Maringá: Eduem, 2009. p.201-210. 

 

SMIT, W.J. Becoming the third generation: negotiating modern selves in Nigerian 

Bildungsromane of the 21st century. 2008. MA Thesis, University of Stellenbosch, 2009. 

 

TELEGA-SOARES, N. O feminismo africano e a escrita de Chimamanda Ngozi Adichie. 

E ouviram-se vozes de mulheres africanas. Dissertação de Mestrado. Universidade Nova de 

Lisboa, 2014.  

 

TEOTÔNIO, R. C. A. Por uma modernidade própria: o transcultural nas obras Hibisco 

Roxo de Chimamanda Ngozi Adichie, e O sétimo juramento de Paulina Chiziane. Anais do 

XIII Congresso Internacional da ABRALIC, jul. 2013.  

 

TUNCA, D. Of French Fries and Cookies: Chimamanda Ngozi Adichie‟s Diasporic Short 

Fiction. In: Présence africaine en Europe et au-delà / African Presence in Europe and 

Beyond, p.291-309, 2010. 

 

TUNCA, D. Appropriating Achebe: Chimamanda Ngozi Adichie‘s Purple Hibiscus and ―The 

Headstrong Historian‖. In: Adaptation and Cultural Appropriation: Literature, Film, and 

the Arts, p.230-250, 2012. 

 

WA THIONG‘O, Ngugi. Writing against neocolonialism. Vita Books, 1986. 

 


