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RESUMO 

 
A literatura africana, em sua poeticidade insubmissa, tem proporcionado abertura de 
espaços nos quais a configuração heterogênea dos países africanos estabelece as bases 
propícias para uma reflexão crítica do papel da literatura no mundo contemporâneo. A 
literatura escrita por mulheres emerge a partir das desleituras dos sujeitos subalternos 
silenciados, em um movimento que ressalta a especificidade subjetiva, ao passo que 
intensifica a desconstrução promovida pela produção artística periférica. Localizando nesse 
contexto a criação literária das mulheres africanas, evidencia-se o questionamento aos 
aparatos opressivos, diante da escrita que reúne tradição ancestral e herança colonial no 
labirinto das negociações culturais fundantes. Em meio a uma nova ordem mundial, na 
qual os direitos humanos estão sendo a cada dia oprimidos, silenciados, voltamo-nos à voz 
feminina articulada pelo texto literário de Chimamanda Ngozi Adichie. Em um território 
marcado pela violência e pelo machismo, a jovem escritora nigeriana avulta uma crítica 
incisiva à subalternidade do sujeito feminino na literatura. Por meio de um discurso que 
traduz aspectos da cultura nigeriana e americana, Adichie contesta a condição opressiva 
imposta à mulher pelo poder hegemônico masculinizado. Em virtude da multiplicidade 
observada na caracterização da mulher nigeriana, em poética embebida de sinestesias, 
apresenta-se uma análise da coletânea de contos A coisa à volta do teu pescoço (2012), ao 
se abordar as problemáticas que incidem nas personagens. Considera-se para isso uma 
conjuntura histórica e cultural que revela na forma de contar o anseio de as mulheres 
protagonizarem um destino histórico de silenciamento. Nessa perspectiva, inqueriu-se 
sobre os papéis de gênero e os elementos interseccionais – como raça, classe, discurso, 
poder, instâncias culturais – que traduzem um diálogo trans-semiótico com as questões de 
gênero. Ao se trabalhar com conceitos culturais inacabados, constata-se que a transgressão 
dos lugares opressivos reservados à mulher nigeriana ainda são mínimos. Observou-se 
também como a formação de uma consciência crítica que permita uma revisão da situação 
de violência e exclusão da mulher ainda é um grande desafio no início do século XXI. 
Como base para as considerações, e por meio de pesquisa bibliográfica, seguiu-se pelos 
caminhos das teorias literárias de cunho feminista de acordo com as reflexões de Gayatri 
Chakravorty Spivak (2014), Angela Y. Davis (2016) e Chimamanda Ngozi Adichie (2015), 
esta última, no que concerne ao seu pensar acerca da cultura, unindo consciência política 
ao trabalho estético.  
   
Palavras-chave: Literatura Africana. Adichie. Teorias feministas. Contos nigerianos. 
  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

African Literature, in its unsubmissive poeticity, has proportionate the opening spaces 
where heterogeneous configuration from the African countries lays the foundations for the 
critical reflection about the role of literature in contemporary world. Literature written by 
women emerges from unlearnings of silenced subalterns subjects, across a movement that 
stands out subjective specificity, awhile intensifies deconstruction promoted by peripheral 
artistic production. Located in this context, literary creation of African women, is evident 
the questions around oppressive devices before writing that meets ancestral tradition and 
colonial heritage into the maze of negotiations of cultural foundations. In between a new 
world order, which human rights are oppressed every day, silenced, we return to female 
voice articulated by the literary text of Chimamanda Ngozi Adichie. In a territory marked 
by violence and male chauvinism, the young Nigerian writer emphasizes an incisive 
criticism to the subalternity of female subject in literature. By means of a speech that 
translates aspects of American and Nigerian culture, Adichie answers the oppressive 
condition imposed to woman by the hegemonic male power. By virtue of observed 
multiplicity on Nigerian woman description, in poetic embedded in synesthesia, presents 
an analysis of a collection of short stories The thing around your neck (2012), approaching 
problematics focused on the characters. It is considered for that a cultural and historical 
conjuncture which reveals in its form of telling the women’s urge to protagonize a historic 
destiny of silencing. In this perspective, it was inquired about gender roles and the 
intersectional elements – such as race, class, discourse, power, cultural instances – that 
translate a trans-semiotic dialogue with gender issues. While working with unfinished 
cultural concepts, it is verified that transgression of oppressive places reserved to Nigerian 
woman are minimal. It was also verified how a critical awareness formation that permits a 
review of the situation of violence and exclusion of woman is still a great challenge in the 
beginning of XXI century. As a basis of our considerations, and through bibliographic 
research, we follow the paths of feminist literary theories according to reflections of 
Gayatri Chakravorty Spivak (2014), Angela Y. Davis (2016) and Chimamanda Ngozi 
Adichie (2015), the latest, as far as her thinking about culture, uniting political 
consciousness to aesthetic work.  
   
Keywords: African Literature. Adichie. Feminists theories; Nigerian tales. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Neste tecido textual, foram reunidas as reflexões desenvolvidas acerca dos contos da 

escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, publicados na coletânea A coisa à volta do 

teu pescoço. Nos encontros – e, por vezes, desencontros – que este percurso ocasionou, 

percebeu-se a relevância do lugar de fala, no sentido de evidenciar a experiência individual no 

mundo a partir do contato que se estabeleceu com os diversos textos e, consequentemente, 

com diversas formas de enxergar a construção humana. Por esse motivo, a confecção deste 

trabalho localiza-se no “entre-lugar” do momento contemporâneo, na crença de que é 

possível, nesse espaço de trânsito e negociações culturais, projetar o olhar para além das 

polaridades herdadas pelo tempo corrente. A partir do dito “terceiro lugar”, como fala Homi 

Bhabha, constituído pela quebra das dualidades, enxergou-se uma multiplicidade de cores que 

contraria a pretensa “pureza” do pensamento. 

Nesse contexto de transição, situam-se as discussões acerca da questão feminina. O 

ponto inicial desta pesquisa foi marcado pela busca pessoal da pesquisadora enquanto mulher, 

tendo em vista as causas e efeitos do silêncio que cerceia as subjetividades femininas e a 

plenitude de direitos na vida social1. Compreendeu-se que, diante dos esmagadores papéis de 

gênero, as mulheres são levadas à ideia naturalizada de submissão. A inquietação pessoal 

ganhou contornos mais fortes na pesquisa acadêmica por meio da descoberta de 

escritoras/escritores que adotam na construção estética temas que desafiam as forças 

hegemônicas, como o poder patriarcal. 

A literatura africana, nesse sentido, abre um leque de questionamentos que fende um 

período cada vez mais tendente ao extremismo – as certezas homogeneizantes – e evidencia a 

instabilidade no terreno insólito do pós-colonial, ao passo que o próprio contexto maleável 

propicia a revisão dos lugares marcados. Na pesquisa articulada pelas possibilidades que o 

texto literário fronteiriço oferece, reforça-se a compreensão de que o trabalho com a literatura, 

em seu potencial ilimitado, orbita em torno da busca do eu e do outro, das complexidades 

fundantes dentro e fora do plano individual, além de ser mais uma forma de aproximação do 

desconhecido e das questões descortinadas pela nova perspectiva. Assim como o texto objeto 

desta pesquisa, essa tessitura é também concebida como resultado da movimentação nos 

                                                           
1 Nesse ponto, coloca-se em um lugar que é tanto particular quanto coletivo (não deixando de considerar a 
especificidade de cada contexto, mas evidenciando o que pode ser comum à maior parte das mulheres), tendo em 
vista as experiências individuais das pesquisadoras dentro e fora da academia e a ampliação do olhar para além 
do vivenciado, proporcionado pelo contato com a ampla produção com foco em gênero, nacional e internacional. 
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liames das fronteiras culturais, pois reúne em si as percepções de sujeitos singulares e as 

particularidades evidenciadas por suas vozes. 

Desde a década de 1970, de forma mais expressiva, a literatura produzida por 

mulheres ao redor do mundo expõe o silêncio imposto às narrativas femininas, historicamente 

suplantadas pela estrutura patriarcal que há muito se instalou e moldou os domínios culturais. 

No caso das mulheres africanas, juntamente com o contexto de luta pela independência em 

meados de 1950 e 1960, era percebida a necessidade de voltar-se à subjetividade feminina, 

questionando de maneira localizada a opressão de gênero, a qual as reivindicações 

nacionalistas não deram a atenção devida. Mesmo antes, em 1949, Alda Espírito Santo 

escreve em Luares da África, publicado em Portugal, na revista Mensagem: 

 

Não se levanta. Morre na distância. Ela nem voz tem. É escrava. – É mulher 
negra [...]. É vítima de todos. [...]. A nossa raça não poderá erguer-se 
enquanto se não tentar dar à mulher – às últimas da sociedade – um campo 
aberto com o privilégio de se poderem considerar com direitos (SANTO 
apud PADILHA, 2004, p. 258). 
 
 

As palavras da poetisa são tomense expõem a subalternidade feminina aos moldes da 

reflexão desenvolvida por Gayatri Spivak anos mais tarde e aponta para a obscuridade 

histórica na qual a “mulher negra e do terceiro mundo” foi relegada. Visões como a de Alda 

Espírito Santo, num período em que o próprio continente africano continuava a ser silenciado 

pela prepotência ocidental, podem significar a germinação do que floresceu como um 

sentimento ostensivo nas escritoras africanas da contemporaneidade. A produção feminina se 

volta para as especificidades da mulher e reivindica para si o direito de dizer, de protagonizar, 

em contraposição às narrativas que as idealizavam em uma condição de objeto. Por meio da 

palavra, a mulher subalterna abre fendas nos espaços que lhe foi negado e, nessa perspectiva, 

as mulheres nigerianas conservam um histórico repleto de movimentações.  

Dentre as escritoras feministas da atualidade, Chimamanda Ngozi Adichie tem 

conquistado cada vez mais espaço com uma literatura rica na elaboração estética e temática, 

no que se pode chamar de literatura desconstrutora (lembrando o pensamento derridariano), 

pois apresenta uma criação ficcional que problematiza os lugares estáticos, dentro e fora da 

literatura. Unido a isto, o seu discurso ressalta o caráter político em sua condição de escritora, 

que faz uso do direito de fala concedido pela escrita para problematizar a situação feminina 

em sentido amplo.  
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Nesse contexto literário, situa-se a jovem escritora, nascida em Enugu, Nigéria, em 

1977, sendo a quinta de um total de seis filhos. Adichie é membro de uma família Igbo2, uma 

das mais populosas etnias nigerianas. Como se pode observar através do texto literário, a 

tradição étnica continua sendo de grande importância na vida dos sujeitos, principalmente no 

que concerne à estrutura familiar. A importância atribuída ao lar ancestral conserva os 

costumes tradicionais e dá espaço a uma ampliação familiar composta por todos os nascidos 

no local, ou com parentes diretos provenientes deste, estabelecendo a ligação desses membros 

aos seus antepassados. Adichie, embora tenha nascido em Enugu, o lar ancestral da sua 

família é Aba, uma cidade do estado de Abia. Filha de professores universitários, sendo sua 

mãe a primeira mulher a ocupar o cargo de arquivista numa universidade nigeriana, Adichie 

cresceu na cidade de Nsukka, nos arredores da universidade.  

Desde muito nova, como conta em alguns relatos biográficos, começou a escrever, 

sempre nutrindo a ideia de um dia poder desenvolver a escrita como atividade primeira. 

Adichie iniciou sua vida acadêmica no curso de Medicina e Farmácia na Universidade da 

Nigéria (Nsukka), mas aos dezenove anos partiu para os Estados Unidos a fim de estudar 

Comunicação e Ciência Política na Drexel University, na Philadelphia. Obteve, em 2003, o 

mestrado em Redação Literária na Universidade John Hopkins e tornou-se, em 2008, mestre 

em Estudos Africanos pela Universidade de Yale.  

Em relação à produção literária, seu primeiro livro publicado em 2003, Hibisco roxo, é 

narrado por Kambili, uma jovem nigeriana, também personagem principal, que convive com a 

repressão e os maus tratos do fundamentalista cristão Eugene, seu pai. Em seguida, lançou 

Meio sol amarelo, em 2006, que lhe rendeu o “Orange Prize de ficção” em 2007. Este 

romance, que intercala fatos reais com eventos ficcionais, conta a trajetória das irmãs gêmeas 

Igbo, Olanna e Kainene, antes e durante a guerra do Biafra3, que assolou o país no final dos 

anos 1960. Em 2009, Adichie publica o livro de contos intitulado A coisa à volta do teu 

pescoço, texto que deu vazão a esta dissertação. A coletânea conta com doze narrativas que 

abordam situações cotidianas vivenciadas por sujeitos nigerianos, dentro e fora da Nigéria. 

Sua produção ficcional mais recente é o romance Americanah, de 2013, protagonizado por 

                                                           
2 Ao longo dos textos da coletânea de contos encontram-se as duas formas de escrita “Igbo” e “Ibo”. A partir da 
seção Nota da autora, encontrada na versão portuguesa de Meio sol amarelo (2009), optou-se pela grafia 
original “Igbo”, já que Adichie explica que “Ibo” se trata de uma versão anglicizada do termo. 
3 A guerra civil pela independência do Biafra teve início em 1966 e se prolongou até 1970, deixando cerca de um 
milhão de mortos, a maior parte deles Igbo. http://alcanceageografia.blogspot.com.br/2009/10/as-guerras-civis-
da-africa.html. 
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Ifemelu, que experiencia a Nigéria e os Estados Unidos dos anos 1990, envolvida na condição 

de imigrante, mulher e negra no país estrangeiro. 

De acordo com as características avistadas na produção de Adichie, este trabalho tem 

por objetivo analisar as questões suscitadas pela voz feminista4 nos contos em A coisa à volta 

do teu pescoço (2012), expondo o silenciamento marcado nas instâncias da cultura e o 

questionamento aos padrões estabelecidos por meio das personagens, constituindo a ruptura 

de uma conjuntura opressiva histórica.  

O cenário atual dos estudos literários ainda é um desafio para aqueles que têm por 

objeto de pesquisa o texto de autores africanos. Deve-se ressaltar que muitos acadêmicos 

sintonizados com os movimentos afirmativos mundo afora buscam formar um contexto 

significativo nesse campo de estudo. No entanto, a situação vivenciada ainda está distante de 

uma realidade considerada satisfatória, uma vez que a divulgação da literatura produzida em 

território africano não conseguiu ultrapassar, de fato, as barreiras impostas pelo preconceito 

social e estético no Brasil.  

No que diz respeito ao estudo dos textos de Adichie, a bibliografia até então é escassa, 

o que confirma tal paradigma, tendo em vista que a escritora, além de reconhecida 

mundialmente por suas obras, conquistou no Brasil um sucesso editorial que não pode ser 

estabelecido como regra quando se fala em literatura dos países africanos de modo geral. 

Adichie tem todos os seus romances e contos traduzidos e publicados por uma editora 

brasileira de renome. 

Embora se tenha observado uma disparidade entre o mercado editorial e a produção 

acadêmica em si, afirma-se a formação de uma conjuntura animadora por meio da produção 

crescente de artigos científicos5 sobre a literatura da escritora. Pode-se verificar o interesse 

progressivo pela temática da escrita feminina africana citando como exemplo o artigo do Prof. 

Dr. Thomas Bonnici, publicado, em 2006, pela Universidade Estadual de Maringá. O 

material, que analisa textos em inglês de autoras de nacionalidades variadas, constitui um dos 

primeiros trabalhos publicados sobre a nigeriana no Brasil. No mesmo período, na região 

Nordeste, o nome de Adichie figurava entre as escritoras africanas, em pesquisas cujo 

objetivo era analisar as Áfricas descortinadas pela escrita feminina, como era o caso da 

investigação coordenada pela Prof.ª Dra. Francisca Zuleide Duarte de Souza (UEPB). 

                                                           
4 Pois parte-se do pressuposto que as vozes emergentes das personagens anunciam um questionamento às 
estruturas patriarcais e machistas, reguladoras que são da figura feminina. 
5 Nos Anais de congresso da Associação Brasileira de Literatura Comparada (abralic), a partir do ano de 2008, 
por exemplo, é possível encontrar publicações acerca do primeiro e do segundo romance da escritora.  
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Nessa perspectiva, avistam-se também algumas dissertações que versam sobre as 

questões de gênero e do protagonismo feminino. É o caso dos textos: Gênero e nação na 

ficção de Chimamanda Ngozi Adichie (2013), de Mara Roberta Resende, e Por uma 

modernidade própria: o transcultural nas obras Hibisco roxo, de Chimamanda Ngozi Adichie 

(2013), e O sétimo juramento, de Paulina Chiziane, de Rafaella Cristina Alves Teotônio. 

O primeiro, veiculado pela UFSJ, tem por objetivo estabelecer uma relação entre 

gênero e nação com base no enredo do segundo romance de Adichie Meio sol Amarelo, 

utilizando-se do conceito de nação, aplicado ao contexto nigeriano, para analisar as questões 

levantadas na situação pós-independência do país. No estudo, é posto em evidência as 

transformações ocasionadas por um momento conturbado da história da Nigéria, a guerra do 

Biafra, pela visão do povo Igbo. Além de discutir a constituição da nação biafrense e sua 

relação com o estado nigeriano, Resende aborda, em conjunto, uma discussão sobre gênero 

em um contraponto que envolve as concepções de mundo Igbo diante das mudanças causadas 

pela inserção dos costumes do colonizador inglês nesse território. 

Já no segundo, texto produzido na UEPB, Rafaella Teotônio concebe um esquema 

comparativo entre os textos de Adichie e Paulina Chiziane, almejando demonstrar uma 

modernidade africana que articula a heterogeneidade local aos elementos do mundo 

globalizado, de modo a formar conjunturas distintas dos padrões ocidentais. Baseado nas 

ideias de modernidade e transculturalidade, o trabalho também expõe questões levantadas 

pela literatura de autoria feminina, abordando as problemáticas de gênero e uma proposição 

de releitura do continente africano pela visão da mulher escritora. 

As questões emergidas pelo protagonismo feminino na literatura também são 

observadas em sua associação a outras temáticas que anteriormente não consideravam, ou não 

dispunham de atenção pormenorizada, a mulher. Tal articulação aparece em estudos que 

contemplam as condições da diáspora e os sujeitos em trânsito avistados pelo olhar feminino, 

enquanto sujeito igualmente ativo nesse processo que tão bem caracteriza o tempo 

contemporâneo. Exemplo disso é o estudo das narrativas diaspóricas desenvolvido na UNB 

pelo professor Dr. Cláudio Roberto Vieira Braga, que analisa diversas obras de escritoras que 

abordam a temática do deslocamento espacial, incluindo alguns textos de Adichie. 

Ampliando-se o campo de visão das produções acadêmicas em língua portuguesa, é 

possível encontrar materiais sobre a autora em solo português, caso na dissertação de Natalia 

Telega-Soares, “e ouviram-se as vozes de mulheres africanas...” o feminismo africano e a 

escrita de Chimamanda Ngozi Adichie (2014). Esse trabalho desenvolve pontos que se 
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encontram também no corpo deste texto, como as questões em torno do feminismo africano e 

a contestação do contexto opressivo por meio da produção literária. Mesmo diante da riqueza 

na análise dos temas por parte do trabalho de Soares, intentou-se nesta pesquisa tratar o 

feminismo nos textos de Adichie por linhas menos rígidas no que diz respeito à relação que 

mantém com as condições das mulheres ocidentais, bem como com os conceitos produzidos 

pelas africanas que não se declaram feministas, como a escritora nigeriana o faz. 

A partir da produção existente com base nos textos de Adichie, ressalta-se que poucos 

trabalhos desenvolveram, até o momento, análises mais extensas e aprofundadas da coletânea 

de contos selecionada como objeto desta pesquisa. Por essa perspectiva, é evidente a 

relevância em dar continuidade ao histórico preexistente, de modo a explorar ainda mais as 

temáticas abordadas nos trabalhos acima, diante do entendimento da não exaustão de tais 

assuntos. Além disso, faz-se importante destacar que cada texto literário se constitui pela 

multiplicidade de olhares, sendo imprescindível atentar para as particularidades apresentadas 

em A coisa à volta do teu pescoço (2012), no sentido de contribuir com a fortuna crítica 

existente e colaborar com o acréscimo de mais uma apreciação da produção literária de 

Adichie como um todo. 

Publicado originalmente em inglês, The thing around your neck teve sua primeira 

edição em 2009, na Inglaterra e nos Estados Unidos simultaneamente. A pesquisa aqui 

desenvolvida tem por base o livro traduzido para o português em 2012 por Ana Saldanha6, 

publicado pela editora portuguesa D. Quixote. Assim são intitulados os doze contos: “Cela 

um”; “Imitação”; “Uma experiência privada”; “Fantasmas”; “Na segunda-feira da semana 

anterior”; “Jumping monkey hill”; “A coisa à volta do teu pescoço”; “A embaixada 

americana”; “O estremecimento”; “Casamenteiros”; “Amanhã é demasiado tarde” e “A 

historiadora obstinada”. 

A obra em questão constitui-se pelo ingresso de um novo elemento na escrita de 

Adichie: a experiência do sujeito diaspórico. Os romances que a antecedem, Hibisco roxo e 

Meio sol amarelo, já são fundamentados numa estética do deslocamento: estes articulam em 

seus enredos a movimentação a partir da relação personagem/espaço (o lugar geográfico e 

cultural tem papel significativo na narração, ligando-se fortemente às variações psicológicas 

das personagens). No entanto, embora houvesse a indicação das idas e vindas dos sujeitos 

nigerianos, a ambientação dos romances era restrita à Nigéria.  

                                                           
6 Ana Saldanha é escritora e tradutora portuguesa reconhecida por seu trabalho com a literatura juvenil.  
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Em A coisa à volta do teu pescoço (2012) percebe-se a ampliação dos horizontes 

narrativos com a inserção de um novo espaço, revelando, consequentemente, novas facetas 

identitárias dos sujeitos em emergência. Com foco nas personagens, os contos são articulados 

pelas narrativas femininas – à exceção de “Fantasmas”, no qual um homem é narrador e 

personagem central –, o que demonstra uma especificidade da escrita feminista, com ênfase 

nas mulheres nigerianas pertencentes das mais diversas esferas sociais e culturais.  

O título da coletânea causa curiosidade pela “coisa”, elemento indefinido que ganha 

contornos e delimitações à medida que se avança na leitura das histórias. Junto à indefinição, 

Adichie recorre a outro componente de significado forte: o pescoço. Ao apontar para uma área 

do corpo extremamente sensível, pode-se inferir uma situação de perigo, uma experiência 

ameaçadora, fundada no desconforto. Biologicamente, o pescoço comporta sistemas 

importantes que estabelecem a comunicação entre corpo e cérebro, resguardando também a 

passagem da voz e da respiração. Simbolicamente, o título completo, “a coisa à volta do teu 

pescoço”, pode significar a asfixia cultural e social, causada pelas amarras do contexto 

castrador e discriminatório, como se identificou por meio do material analisado nos capítulos 

adiante.  

Há uma morte dos sentidos, uma interrupção na relação com o exterior por 

consequência da falta de voz, interrompida na função de externar sentimentos e 

sensibilidades, sufocando o corpo e a mente, adormecidos pela inexistência de ar. O título faz 

referência aos dilemas do cotidiano, no qual tais figuras femininas lutam para compreender as 

situações inéditas em suas vidas. Concomitantemente, elas demonstram o desejo de 

reinscrever os elementos tradicionais e subjetivos na nova realidade, respirando livremente o 

ar revigorado por suas escolhas.  

Contestando as delimitações de gênero, as personagens femininas apresentadas por 

Adichie transitam por lugares diversos, que explicita tanto a vida de uma dona de casa da 

classe média quanto a de uma jovem desempregada na periferia, ou mesmo o cotidiano de 

uma intelectual em contraposição com o dia a dia de outra numa aldeia tradicional da Nigéria. 

Ao iluminar a presença feminina em lugares tradicionalmente restritos à circulação da figura 

masculina, essas mulheres simbolizam uma luta histórica na reivindicação de espaços, ao 

passo que demonstram a renovação das discussões advindas da percepção feminina. É o caso 

do conto “Jumping monkey hill”, apontando para a refutação de lugares estáticos por meio do 

universo literário e da narrativa explorada em “A historiadora obstinada”, que promove novos 



15 
 

 

 

espaços à tradição, suplantada pelo imperialismo britânico, por intermédio do exercício 

acadêmico.  

O trânsito geográfico e cultural entre os países, elemento presente em grande número 

na literatura africana, definido por muitos teóricos como marca dos tempos contemporâneos 

(HALL, 2006), compõe os enredos com a heterogeneidade e a influência diaspórica na vida 

das mulheres nigerianas. Os ambientes e costumes marcam as experiências femininas, 

fornecendo pistas sobre a complexa constituição identitária do sujeito. Pode-se identificar a 

inscrição das fronteiras em contos como “A coisa à volta do teu pescoço” e “Amanhã é 

demasiado tarde”, por exemplo.  

De modo a circunscrever o material literário, base deste tecido textual, diante da 

constatação de que a variedade de temas abordados nos contos indica uma contingência 

analítica impossível de ser abordada em uma dissertação apenas, fez-se a seleção de quatro 

dentre os doze contos, utilizando as demais narrativas de forma complementar. De maneira 

geral, todas as narrativas encontradas na coletânea permitiam o aprofundamento do objeto 

explorado nesta pesquisa, logo, cabe ressaltar tanto a motivação para a predileção de cada 

conto como uma síntese de cada história, para a melhor contextualização da análise.  

O primeiro critério utilizado atende a uma observação sobre a ambientação narrativa, 

uma vez que a divisão entre Nigéria e Estados Unidos é elemento significativo para os 

enredos. Optou-se, então, pela seguinte distribuição: dois contos que se passam em território 

nigeriano ou em outros países do continente e dois daqueles que evidenciam a trajetória dos 

sujeitos diaspóricos. O segundo método de escolha contempla a ideia de apresentar o grupo 

textual capaz de ressaltar a diversidade na caracterização feminina, trabalhando com 

tematizações distintas na perspectiva de gênero.  

Ao final, são estes os textos selecionados. Ambientado nos Estados Unidos, “A coisa à 

volta do teu pescoço” conta os percursos de Akunna, uma jovem nigeriana feliz ganhadora na 

“loteria dos vistos americanos”. Ao menos era o que ela pensava até se deparar com 

dificuldades financeira, educacional, de moradia e emprego, iguais ou piores que aquelas 

conhecidas em sua terra natal. Narrado em terceira pessoa, o enredo desvenda situações de 

desassossego, que vão do exotismo cultural ao abuso sexual. Consumida pelo vazio que toma 

sua vida, a personagem se vê às voltas com a solidão e o sentimento de invisibilidade, e 

mesmo depois de amenizar os dissabores no calor de um relacionamento amoroso, a coisa à 

volta do pescoço continua a sufocá-la. Ao fim do conto, o alívio parece vir de uma resolução 
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interior, de uma reconciliação consigo mesma que a leva ao caminho do aeroporto, com a 

intenção de regressar à Nigéria. 

“Imitação”, também ambientado nos Estados Unidos, narrado em terceira pessoa, tem 

como centro Nkem, uma nigeriana que após uma vida difícil na casa dos pais, casa-se com 

Obiora, que lhe proporciona uma vida confortável nos Estados Unidos. Seu marido, cada vez 

mais ausente, mantém negócios na Nigéria, e por este motivo, só vê a família alguns meses 

por ano, situação que, com o passar dos anos, se torna insustentável para Nkem. Em dado 

momento, em meio ao vazio da linda casa do subúrbio, a personagem toma conhecimento da 

traição de Obiora. Essa revelação acenderá as lembranças de uma vida envolvida em silêncio, 

antes e depois do casamento, ocasionando também uma releitura de si que leva a 

desestabilização dos lugares estáticos, definidos pelas imposições culturais. 

Ambientados na Nigéria ou outro país africano: em “Jumping monkey hill”, Ujunwa 

vai até a Cidade do Cabo, África do Sul, para participar da “Oficina de Escrita Criativa de 

Escritores Africanos”, sendo ela a participante nigeriana selecionada. No intercalar de vozes 

entre o narrador, que verbaliza opiniões e sentimentos da personagem, e o discurso direto, é 

revelado o estranhamento sentido por Ujwnua. Com uma linguagem crítica poderosa, muitas 

vezes ácida, a personagem aponta a incongruência desde o lugar escolhido para o evento, até a 

postura dos organizadores, um casal inglês que acredita “dominar” as características da vida 

de uma “África unificada”, reduzindo um espaço complexo e heterogêneo no limitado espaço 

da experiência pessoal. Durante as duas semanas de estádia na instância turística de Jumping 

monkey hill, acontecimentos pessoais do passado se misturam à inconformidade do 

vivenciado no presente. Tudo isso deságua na escrita do conto produzido para a oficina, como 

meio de enfrentamento da condição inferiorizada do sujeito africano e a objetificação do 

corpo feminino. 

Em “A historiadora obstinada”, o último da coletânea, se lê a narrativa de Nwamgba e 

sua família a partir do encontro com Obierika, seu futuro marido. A história acontece em 

meados do século XX, e se passa em uma comunidade próxima à cidade de Onicha, Nigéria, a 

segunda cidade tomada pela evangelização católica no território Igbo. O narrador evidencia a 

conjuntura pelo olhar de Nwamgba, relatando os costumes locais, a movimentação cultural da 

sua aldeia e as mudanças no cerne da família em questão, na aproximação com a cultura 

cristã-ocidental. Nesse contexto, nasce Grace (Afamefuna), neta de Nwamgba. Tal 

personagem, em consonância com a posição combativa da avó, problematiza a sua condição 
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diante dos preconceitos que inferiorizam a mulher e a cultura local, ressignificando o espaço 

nigeriano com base no trabalho acadêmico. 

Junto ao texto literário de base, estabeleceu-se como norte teórico para esta pesquisa a 

crítica feminista, principalmente no articulado por: Spivak (2014), Angela Y. Davis (2016), 

Sandra Regina Goulart Almeida (2015) e a própria Adichie (2015). No âmbito das questões 

femininas e literárias que levam em consideração o estabelecimento cultural, atentou-se para o 

que indica Chiziane (2013), Inocência Mata (2012) e Sunday Adetunji Bamisile (2012). 

Buscou-se também acrescentar a este trabalho as vozes que articulam a crítica nas instâncias 

do pós-colonial, em nomes como: Homi K. Bhabha (2013), Stuart Hall (2006, 1998) e Walter 

Mignolo (2003), em conjunto com os que transitam nos espaços da teoria e da crítica na 

produção africana, a exemplo de Kabengele Munanga (2009) e Chinua Achebe (2012).  

Esta pesquisa divide-se em três capítulos, cada um com suas respectivas subdivisões 

como meio de organização das discussões desenvolvidas. No primeiro, intitulado “Avistando 

as linhas delineadas no horizonte da literatura africana”, inqueriu-se acerca do fazer literário 

africano, com centralidade em Adichie, colocando-se também algumas questões sobre o 

trabalho acadêmico pelo olhar daqueles fundamentados nas teorias culturais. Do mesmo 

modo, percorreu-se pelo caráter transgressor da estética textual, por meio da análise inicial da 

produção da escritora nigeriana. Nessa parte, compreendeu-se a articulação entre história, 

cultura e ficção, de forma que o resultado da junção fala contra os estereótipos dominantes, 

indo de encontro àqueles que reforçam a falácia de uma inferioridade da literatura dos países 

africanos que impede a apreciação de obras e escritoras/escritores. O que os sujeitos das 

margens e intelectuais dessa literatura, em África, primordialmente, têm a dizer? Como estes 

percebem a produção literária nos lugares pós-coloniais, em vista da mulher escritora? Foram 

perguntas que guiaram a reflexão do primeiro capítulo. 

Já “Na encruzilhada: construção de gênero e suas interseções”, o segundo capítulo, 

construiu-se uma discussão acerca da multiplicidade de expressões das mulheres africanas, 

com base nas personagens de Adichie. Como meio de observar outras realidades, trabalhou-se 

também com os relatos sobre o feminino de Chiziane, no reforço da particularidade 

contextual. Pesquisou-se também sobre as questões de gênero, articulando, diante das 

reflexões da crítica feminista, a análise conjunta dos quatro contos citados nos parágrafos 

anteriores. Evidenciou-se de que maneira Adichie faz a crítica aos elementos opressivos para 

revelar o silêncio que inunda as personagens, ponderando, ao mesmo passo, sobre as 

influências que signos externos, como a organização de classe, o racismo, os movimentos da 
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diáspora e os elementos culturais nigerianos e americanos, cruzam e moldam as circunstâncias 

de gênero nas quais estão localizadas as personagens.  

Em “Gênero e feminismo: transgressão e diferença”, a terceira e última parte deste 

trabalho, contou-se com as reinvindicações femininas do contexto africano, particularmente 

na produção nigeriana, para refletir acerca das demandas feministas, ou a negação delas, na 

intersecção entre Nigéria e Estados Unidos, as duas conjunturas das quais fala Adichie. 

Desenvolveu-se a análise de A coisa à volta do teu pescoço (2012), focalizando as 

implicações diaspóricas e a ocorrência do elemento transgressor dos papéis de gênero. Por 

esse olhar, observou-se a formação de uma consciência feminista que enxerga a situação de 

silenciamento, ao mesmo tempo em que busca novos caminhos para combater o contexto 

opressivo.  

Com atenção às demandas subjetivas expostas pelas personagens dos contos, se 

compreende que a produção de Adichie demonstra o potencial da literatura nigeriana de 

autoria feminina no questionamento às injustiças sofridas pelas mulheres nigerianas, bem 

como à opressão de gênero que continua a propagar o silenciamento no momento 

contemporâneo. Embora a ação marcadamente feminista de Adichie promova a valorização 

da mulher nigeriana e sua literatura contribua com a diminuição das desigualdades de gênero, 

entendeu-se, diante da pesquisa realizada, que as ações desconstrutivas se dão de maneira 

ainda localizada, de modo que a dificuldade na formação da consciência combativa é 

imperativa, no caso das mulheres nigerianas. Mesmo diante dessa constatação, os textos de 

Adichie comprovam que é possível desconstruir as amarras em torno do feminino por meio da 

revisão dos lugares marcados, sendo esse um passo primordial para aqueles que almejam uma 

conjuntura igualitária.  
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CAPÍTULO 1 - AVISTANDO AS LINHAS DELINEADAS NO HORIZONTE DA 

LITERATURA AFRICANA 

 

“A nossa escrevivência não pode ser lida como 

histórias para ‘ninar os da casa grande’ e sim para 

incomodá-los em seus sonos injustos”. 

(Conceição Evaristo) 

 

1.1 Para início de conversa... 

 

A fala de Conceição Evaristo, ficcionista, ensaísta e poetisa negra brasileira citada na 

epígrafe deste capítulo, chama atenção para um aspecto de grande importância no ofício da 

escrita: a desestabilização de lugares marcados por meio do trabalho com o texto literário e 

crítico. Invoca-se a voz de Evaristo na ciência de que sua afirmação reúne símbolos 

importantes, como a “casa grande”, que revelam o contexto da opressão do povo negro no 

Brasil. É relevante também a responsabilidade que ela atribui às escritoras e escritores que, 

como ela, se levantam nos espaços subalternizados mundo afora. O trabalho com a escrita 

deve empenhar-se na desconstrução dos lugares marcados pelas relações de poder que 

indicam a subalternização da mulher, a discriminação do povo negro e a marginalização do 

povo pobre. Os dizeres da poetisa brasileira reforçam o objetivo deste trabalho, que busca 

realçar a voz da escritora nigeriana Adichie, no que diz respeito ao trabalho literário que 

discute e reflete acerca do contexto opressivo.  

Nesta pesquisa, as implicações da “escrevivência” de Evaristo – palavra que 

materializa de forma original a subjetividade da escritora através do ato de escrever – incidem 

sobre a atividade intelectual quando se trata do sujeito subalterno no discurso acadêmico. No 

fragmento em questão, em poucas palavras dotadas de senso crítico, a poetisa resume, com 

base em sua experiência de escrita, o que pensa ser o dever da prática intelectual dos “lugares 

intersticiais” do pós-colonial. Diante das tensões que constituem o momento contemporâneo, 

e todos os seus “pós”, como aponta Linda Hutcheon (1991, p. 284), faz-se imprescindível 

ouvir as vozes das margens silenciadas historicamente, questionando a exclusão produzida 

pela modernidade europeia, “Sobretudo no fato de que o pensamento moderno esqueceu-se da 

colonialidade” (MIGNOLO, 2003, p. 246).  
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Mesmo reconhecendo os benefícios trazidos pelo pensar moderno, é fato que a razão, 

de tão exaltada, virou ferramenta de opressão, constituindo uma “des-razão” na 

contemporaneidade. Não se pode negar, embora aconteça com muita frequência, que a 

liberdade defendida aos moldes do liberalismo, nos primórdios da modernidade europeia, 

transformou-se na prisão de povos e culturas que não atendiam ao modelo sócio-identitário do 

sujeito historicamente constituído, política e culturalmente, às margens das estruturas do 

poder ocidental. 

 

[...] a persistência dos mecanismos de discriminação racial [...] [em vários] 
cantos do mundo demonstra claramente que o racismo é um fato que confere 
à “raça” sua realidade política e social. Ou seja, se cientificamente a 
realidade da raça é contestada, política e ideologicamente esse conceito é 
muito significativo, pois funciona como uma categoria de dominação e 
exclusão nas sociedades multirraciais contemporâneas observáveis 
(MUNANGA, 2009, p. 15). 
 
 

Na vida de muitas mulheres e homens negros, esse aprisionamento continua bem vivo e não 

se resume, atualmente, à hegemonia europeia, tendo em vista que a dominação antes restrita 

ao poder colonial se faz presente também na atuação das elites locais (como no caso de 

muitos países africanos ou mesmo no Brasil) que parecem reproduzir a soberania formulada 

pelo homem branco de séculos passados. Como indica Memmi:  

 

as relações entre as classes, como as relações com os povos, são regidas pela 
rapinagem e não pela filantropia: por que as burguesias locais seriam mais 
desinteressadas que as outras? Onde já se viu privilegiados renunciando a 
seus privilégios, a não ser sob ameaça de perder tudo? (2007, p.19). 
 
 

De modo que se observou, após as independências dos países africanos, uma 

substituição do colonizador pela burguesia local, com ações iguais às dos primeiros (ou ainda 

mais danosas), fazendo com que a população permanecesse na estagnação. Pode-se 

problematizar o comportamento dessas elites, juntamente com a hegemonia ocidental, por 

meio do que ressalta Kabengele Munanga (2009) em relação à ideia hierarquizada de raça. Ao 

evidenciar a persistência da questão racial, adentra-se em um terreno insólito, produzido pelas 

dualidades do mundo moderno.  

Como meio para dispor a devida importância às questões relevantes outrora 

eclipsadas, como o racismo, pode-se dizer que no pós-moderno as articulações teóricas dos 

estudos culturais, pós-coloniais e feministas, oferecem aporte para a compreensão das 
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relações de poder estabelecidas em nosso tempo. Na reflexão sobre a extensão do trabalho 

acadêmico, afirma-se que a responsabilidade do intelectual vai muito além da escrita de 

dissertações e teses. Por meio desse ofício, é possível fortalecer os movimentos contrários às 

imposições da conjuntura hegemônica, como a estabelecida pelos padrões de raça, gênero e 

sexualidade.  

Nesse ponto, aplica-se ao intelectual atuante na academia a consideração feita por 

Davis em relação à literatura feminina negra, acerca das autoras premiadas que hoje compõem 

o cânone norte-americano: “O que nós conseguimos fazer, a cada vez que obtemos uma 

vitória7, não é tanto assegurar uma mudança definitiva, e sim criar novas áreas de luta” 

(DAVIS, 2009, p. 23).  

Ao ponderar sobre a emergência de espaços em que o sujeito subalternizado faça uso 

de sua voz, como aponta Davis, um cenário teórico se forma em consonância com os sujeitos 

que não se encaixam no ideário de representação do contexto globalizante. Como retoma 

Heloisa Buarque de Hollanda, 

 

Segundo Said, os estudos feministas, assim como os estudos étnicos ou 
antiimperialistas, promovem um deslocamento radical de perspectiva ao 
assumirem como ponto de partida de suas análises o direito dos grupos 
marginalizados de falar e representar-se nos domínios políticos e intelectuais 
que normalmente os excluem, usurpam suas funções de significação e 
representação e falseiam suas realidades históricas (HOLLANDA, 1994, p. 
8). 
 
 

Ao assumir como preceito teórico o direito de fala ainda negado aos grupos 

marginalizados, Spivak pontua a limitação das teorias produzidas a partir do olhar do mundo 

ocidental. Ela escreve: “É impossível para os intelectuais franceses contemporâneos imaginar 

o tipo de Poder e Desejo que habitaria o sujeito inominado do Outro da Europa8“ (SPIVAK, 

2014, p. 58). Isto se deve ao fato de que a própria constituição do “Sujeito como sendo a 

Europa” obliterou os “ingredientes textuais” que compunham determinada identidade, 

incapacitando a aproximação do sujeito europeu com os demais textos silenciados. Dessa 

forma, a experiência do sujeito inserido na ideologia dominante não poderia transpor o 

                                                           
7 No caso do intelectual comprometido com as demandas sociais, cada texto escrito na academia que reafirma: o 
subalterno não constitui uma categoria, mas sim uma perspectiva.  
8 A intelectual direciona sua crítica ao contexto francês, pois essa afirmação parte da análise feita com base nos 
textos teóricos de Foucault e Deleuze. Mas, sem grandes dificuldades, encontram-se discursos semelhantes aos 
dos teóricos franceses, como o próprio Mignolo (2003) localiza na crítica norte-americana. 
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contexto estabelecido, indispondo de uma visão crítica sobre o agenciamento daqueles que se 

encontram do outro lado dos limites instituídos pela divisão hegemônica.  

Como argumenta Walter Mignolo, todos os sujeitos no mundo estão envoltos nas 

estruturas de poder erguidas pela colonialidade, seja no lugar de fala deste intelectual, a 

América Latina, seja em África ou Europa (MIGNOLO, 2003, p. 256). Nessa perspectiva, não 

existe possibilidade de uma literatura ou teoria criada fora destas estruturas, o que não se deve 

enxergar como a impossibilidade para o posicionamento crítico. Os intelectuais têm o encargo 

de encontrar os meios para lutar contra as imposições desse “território selvagem” estabelecido 

na contemporaneidade. O trabalho acadêmico deve estar comprometido com os movimentos 

de resistência, pois a academia ainda se constitui, no fim das contas, por discursos 

reprodutores dos valores opressivos que há tempos negam o direito de inserção dos sujeitos 

das margens no âmbito acadêmico. 

 No campo da crítica, até mesmo o espaço proporcionado pela escrita literária pode ser 

negado quando os intelectuais insistem em não reconhecer as estruturas de poder que 

atravessam a construção discursiva e estética na literatura dos sujeitos subalternizados. Como 

enfatiza Inocência Mata, é em decorrência de uma “visão monocêntrica” do conceito estético 

que a subalternização da literatura produzida em territórios como o africano acontece. Em 

nome, é claro, de uma “eurocentricidade” reguladora da qual se vale o crítico (MATA, 2012, 

p. 126). 

Nega-se, ao mesmo passo, a própria imposição ideológica da ação que reafirma o 

controle de um cânone fundamentado em padrões europeizados. Por consequência, se exerce 

e reforça as disposições de poder da academia enquanto instituição detentora do 

conhecimento legitimado e legitimador. Contudo, no mover-se por espaços nos quais as 

negociações de poder estão em andamento constantemente, se faz necessário atentar para “o 

que Said enfatiza: a responsabilidade institucional do crítico” (SPIVAK, 2014, p. 58). 

No caso das escritoras e escritores africanos, deve-se considerar, ao adentrar pela 

produção literária – pensando na responsabilidade retomada por Spivak – nas subjetividades 

que emergem da situação político-social marcada pelo racismo, pela exclusão no mercado de 

trabalho e pelo silenciamento da voz feminina, a exemplo de personagens como Akunna, em 

“A coisa a volta do teu pescoço”, que pensando em seu sustento em terras estrangeiras, 

aceitou um emprego ganhando “dois dólares a menos do que as outras empregadas de mesa” 

(ADICHIE, 2012, p. 125) em um trabalho já considerado um subemprego; ou Nkem, em 
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“Imitação”, que, ofuscada pela imposição masculina, deseja, uma vez, falar por si própria 

(ADICHIE, 2012, p. 31). 

O compromisso com essa conjuntura logra maior importância quando se volta 

exatamente à mulher africana. Decerto, existe muita resistência no ato de negociar os espaços 

historicamente negados ao texto literário produzido pelas mulheres das margens e a inserção 

daquela que o produz no âmbito intelectual. Como afirma Adichie, “um homem pobre ainda 

tem os privilégios de ser homem, mesmo que não tenha o privilégio da riqueza” (ADICHIE, 

2015, p. 45). 

Além do preconceito de gênero, Spivak (2014) salienta que em determinado campo 

das teorias feministas, as distinções subjetivas da mulher são transpostas em nome da 

experiência de quem fala. No centro do feminismo europeu, formou-se uma ideia unificadora 

por não considerar os diversos mecanismos de opressão, nem a relação contextual das 

mulheres de sociedades distantes (geográfica, cultural e economicamente) do continente 

europeu.9 Esta predisposição das teorias feministas é responsável por opiniões essencialistas 

como as que Adichie identifica no espaço universitário nigeriano: 

 

[..] uma professora universitária nigeriana veio me dizer que o feminismo 
não fazia parte da nossa cultura, que era antiafricano e que, se eu me 
considerava feminista, era porque havia sido corrompida pelos livros 
ocidentais (ADICHIE, 2015, p. 13-14). 
 
 

Acredita-se que pensamentos como o citado acima decorram da não identificação do 

sujeito com a visão da problemática que tais teorias evidenciam, já que estas são 

fundamentadas nas necessidades de um espaço específico. Contudo, como afirma Mignolo 

(2003), os olhares devem se voltar, principalmente, para aquele que recebe o aporte teórico 

viajante nos territórios da diferença colonial e para se, de fato, as teorias são traduzidas com 

base na conjuntura particular do sujeito que a acolhe. Nesta visão, a professora nigeriana 

coopera com o essencialismo teórico, por não cogitar as ações feministas que se formam no 

interior da diferença e que justificam a percepção de feminismo no plural. “A alternativa é 

uma dupla crítica, tanto dos viajantes quanto dos residentes: de viajantes e residentes em 

posições hegemônicas na perspectiva de viajantes e residentes em posições subalternas” 

(MIGNOLO, 2003, p. 242).  

Contudo, faz-se necessário ressaltar, não se pode afirmar que as teorias fundadas na 

pós-modernidade estejam isentas das tendências homogeneizantes. No cerne dos estudos 
                                                           
9 Inclui-se aqui também o feminismo norte americano, como se tratou no terceiro capítulo deste trabalho. 
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subalternos, a intelectual indiana10 aponta tendências imperialistas. Ela alerta para a existência 

de disposições homogeneizantes que conservam o preceito de que é possível falar pelo sujeito 

subalternizado, sobretudo em relação à mulher subalterna, a partir de uma ideia de classe que 

não é capaz de alcançar as diferenças marcadas pelas subjetividades do “sujeito inominado”. 

Tem-se uma continuidade do poder hegemônico, sustentado no deslocamento promovido 

pelos acadêmicos. Como a própria Spivak pontua, não se pode esquecer que esse sujeito 

subalterno é marcadamente heterogêneo e até mesmo as teorias que se articulam no centro do 

pós-colonial podem contribuir com sua obliteração.  

O quadro da crítica pode ser ainda mais problemático quando os preconceitos 

veiculados pela valoração da literatura de acordo com uma superioridade estética machista, 

estabelecida pelas características da literatura dominante, partem de sujeitos advindos dos 

territórios oprimidos historicamente. De acordo com Spivak, esses intelectuais contribuem 

com uma nova forma de dominação para a continuidade de uma opressão já vivenciada pelas 

mulheres das conjunturas pós-coloniais (SPIVAK, 2014, p. 110).  

Ressaltando a mesma problemática que aponta Spivak (2014), porém em um contexto 

mais amplo e fora do âmbito intelectual, Adichie afirma que se tenta a qualquer custo validar 

uma condição de igualdade a fim de burlar a particularidade do problema de gênero. Em sua 

crítica sobre a construção de gênero, a escritora oferece um relato expressivo que mostra as 

barreiras formadas pelo silêncio imposto à mulher: 

 

Conversando com homens negros, aprendi muito sobre os vários sistemas de 
opressão e sobre como eles podem não reconhecer uns aos outros. Uma vez 
eu estava falando sobre a questão de gênero e um homem me perguntou por 
que eu me via como uma mulher e não como um ser humano. É o tipo de 
pergunta que funciona para silenciar a experiência específica de uma pessoa. 
Lógico que sou um ser humano, mas há questões particulares que acontecem 
comigo no mundo porque sou mulher. Esse homem, a propósito, com 
frequência falava de sua experiência como homem negro (ADICHIE, 2015, 
p. 45-46). 
 
 

No fragmento em questão, a escritora ilustra como até mesmo o homem negro, envolto 

nas amarras ideológicas e políticas da compreensão hierarquizada de raça, desconsidera 

aquelas impostas à mulher negra, na condição nigeriana que ainda conserva valores de uma 

cultura essencialmente machista, como ressalta a própria escritora. Não reconhecer a condição 

estabelecida pelo problema de gênero é negar que as mulheres foram excluídas 

                                                           
10 Spivak fundamenta sua crítica a partir dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de estudos subalternos na Índia, 
no campo da historiografia. 
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historicamente, é rejeitar que as subjetividades femininas são marcadas pela opressão que se 

arrasta no tempo contemporâneo, justamente pela recusa de que, de fato, há uma injustiça que 

continua a silenciar. 

Considerando a reflexão tecida até este ponto, é possível compreender, a partir da 

atividade intelectual, que as tendências homogeneizantes interferem no fazer teórico e 

analítico daqueles que reivindicam o lugar negado historicamente à alteridade. Ao deparar-se 

com essa problemática, parece lógico cogitar a possibilidade de que o sujeito subalterno 

permaneça silenciado. Porém, a perspectiva de intelectuais, como as apresentadas neste 

percurso, tem a capacidade de revigorar o teor crítico do exercício acadêmico no campo da 

análise literária.  

Para contribuir com a quebra do silenciamento histórico na situação contemporânea, é 

primordial o compromisso com a legitimação das diversas maneiras de se estar no mundo, 

onde as diferenças sejam respeitadas. O trabalho com o texto literário pode contribuir com 

esse projeto. Vê-se na revisão da própria postura dos intelectuais, enquanto sujeitos atuantes 

dentro e fora da academia, um exercício ininterrupto para que a contribuição seja efetiva. Para 

tanto, ao longo desta dissertação fez-se da pergunta a seguir um “mantra”: a escrita deste 

trabalho, enquanto produção intelectual desassossega os ‘sonos injustos’ ou continua a ‘ninar 

os da casa grande’?  

 

 

1.2 É preciso escutar as vozes dentro do silêncio 

 

“Optar por escrever é rejeitar o silêncio”11 

(Chimamanda Ngozi Adichie) 

 

“Portanto, o único conselho é este: escutar. 

Tornarmo-nos atentos as vozes que fomos 

encorajados a deixar de ouvir. Tornemos essas 

vozes visíveis”. 

(Mia Couto) 

 

                                                           
11 “To choose to write is to reject silence”. Tradução nossa. Fragmento retirado de uma entrevista concedida pela 
autora, disponível em: https://www.theguardian.com/books/2015/may/11/chimamanda-ngozi-adichie-fear-
causing-offence-a-fetish  
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No caminho traçado durante o período de pesquisa, a cada passo dado desvendou-se as 

camadas de palavras e imagens traduzidas em silêncios, moldados em temas e estéticas, tanto 

no material literário quanto no teórico. Acredita-se que as falas acima citadas demonstram um 

elemento que constitui força propulsora no universo literário africano: alcançar as vozes 

silenciadas pela escrita que combate a opressão. Ao se deparar com reflexões tecidas pelas 

escritoras/escritores da literatura africana, não é de surpreender que haja uma luta constante 

contra tudo o que causou ou causa, ainda, o silenciamento, abafando a riqueza que compõe o 

continente.  

 Nos fragmentos que introduzem esta seção estão as impressões de Adichie e Mia 

Couto acerca da escrita, um exemplo da ponderação sobre sua produção literária 

particularizada, que ao mesmo tempo considera um contexto histórico comum aos seus pares. 

O texto literário esteve presente em momentos importantes no continente, produzido por 

vozes que almejavam a quebra de uma identidade articulada fora do sujeito africano e imposta 

a ele. A diversidade do olhar produzido pelo lugar de fala é de extrema relevância nesse 

ponto. Segundo Achebe, “Pode-se dizer que essa diferença é exatamente o motivo do 

surgimento do escritor africano. Sua história tinha sido contada em nome dele, e ele julgou a 

narrativa muito insatisfatória” (ACHEBE, 2012, p. 120).  

Como se observa nos escritos aqui analisados, a insatisfação constituiu tensão 

recorrente. Mesmo inseridos em uma nova conjuntura, os escritores africanos persistem na 

desconstrução, pois as prisões adquiriram novas faces. As histórias, as quais se refere Achebe, 

continuam a ser contadas e por esse motivo o potencial desmistificador das narrativas 

articuladas pela literatura africana ganha cada vez mais urgência.  

Na eminência de novos relatos no campo da crítica e análise literária, muito também já 

foi dito sobre as motivações para a produção dos sujeitos africanos. No entanto, acredita-se 

ser indispensável recorrer às reflexões dos produtores dessa literatura, antes de tudo. Para 

tanto, seguiu-se o conselho oferecido pelo escritor moçambicano para ouvir as vozes e com 

elas as muitas histórias que, relegadas ao vazio do esquecimento, tornaram-se o próprio lugar 

do silêncio, o qual Adichie rejeita por meio da escrita. E, parece coerente afirmar, escutar 

configura um ato de extrema importância para as escritoras e escritores africanos apreciados 

nesta pesquisa.   
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Em O perigo de uma história única12, Adichie relata a nebulosidade que cobria as 

possibilidades literárias em seu contexto, suas primeiras páginas de criação ficcional foram 

compostas exclusivamente por elementos estrangeiros, pois os livros que conhecia tinham 

como pano de fundo a vida nos grandes centros europeus. Pela fala da escritora vislumbra-se 

a importância da representatividade das figuras corporificadas nos textos que lia e nas 

histórias que escrevia: 

 

Porque tudo que eu havia lido eram livros nos quais as personagens eram 
estrangeiras, eu convenci-me de que os livros, por sua própria natureza, 
tinham que ter estrangeiros e tinham que ser sobre coisas com as quais eu 
não podia me identificar. As coisas mudaram quando eu descobri os livros 
africanos. [...] eu passei por uma mudança mental em minha percepção da 
literatura. Eu percebi que pessoas como eu [...], também podiam existir na 
literatura (Informação verbal).13 
 
 

A mudança de perspectiva proporcionada pela descoberta dos livros africanos 

caracteriza o avançar das fronteiras que a literatura produzida às margens do poder ocidental 

possibilita. A experiência de Adichie revela o reconhecimento do sujeito africano enquanto 

produtor, com potencial criativo para articular os elementos ao seu redor em uma estética 

literária própria. O encontro com a literatura escrita em África tem ainda um caráter reflexivo: 

perceber o valor dos textos locais é também perceber em si as competências necessárias à 

escrita. Ela, enquanto mulher nigeriana, não se reconhecia nas próprias histórias que escrevia, 

de forma que o texto literário era sempre exterior. A escrita passou então a reunir as 

vicissitudes nigerianas (e africanas) na evidência de novos sujeitos enunciativos. 

  A partir do relato pessoal, localiza-se uma tendência da sua escrita ficcional: nos 

contos em A coisa à volta do teu pescoço (2012) as personagens estão envolvidas em um 

movimento que proporciona o questionamento das suas “verdades” sobre o mundo, a exemplo 

de Grace14, protagonista em “A historiadora obstinada”, que após um longo percurso de 

revisão dos seus próprios atos, sentiu “um estranho desenraizamento nos últimos anos da sua 

vida, [por isso] foi ao notário em Lagos e mudou oficialmente o seu nome de Grace para 

                                                           
12 Fala proferida em conferência realizada para a TED (Technology, entertainment, design. É uma fundação sem 
fins lucrativos, fundada em 1984, dedicada à difusão de ideias, geralmente sob a forma de palestras e curtas. 
http://www.ted.com/about/our-organization#) em Julho de 2009. Disponível em: 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story  
13 “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 [...] could also exist in literature” Tradução nossa.  
14 Esta personagem no conto é também nomeada Afamefuna. Mas, a título de não confundir o leitor, ao longo da 
análise, foi feito o uso do nome Grace, salvo os fragmentos que indicam o segundo nome. 
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Afamefuna” (ADICHIE, 2012, p. 223-224), atendendo ao desejo de sua avó por uma 

nomeação advinda da tradição local. Em muitos momentos, se enxerga as tensões ocasionadas 

pelo confronto de ideias, a multiplicidade de olhares é evidenciada constantemente, 

demonstrando, inclusive, a heterogeneidade dos sujeitos africanos.  

Adichie demonstra em sua escrita uma característica que, segundo Mia Couto, se faz 

relevante para aqueles que escrevem textos ficcionais: “O que importa do ponto de vista do 

escritor é a capacidade que essa personagem tem de suscitar histórias e de nos revelar facetas 

da nossa própria humanidade” (COUTO, 2005, p. 48). Concordando com as considerações de 

Couto, pode-se afirmar, a partir da literatura de Adichie, que os textos advindos dos territórios 

africanos comprovam a cada material publicado a abundância de “facetas da humanidade”. 

Como reitera Achebe, “A nova literatura africana, assim como a velha, está ciente das 

possibilidades de que dispõe para celebrar a humanidade no nosso continente” (ACHEBE, 

2012, p. 125).  

Diante do potencial literário africano, muitas barreiras foram construídas, sendo 

impossível não precisar as questões políticas ao redor destas escritoras e escritores, já que os 

preconceitos perpetuados historicamente interferem de forma direta em seu trabalho. Como 

declarou Adichie em uma entrevista, “Literatura não é apenas palavras. Literatura nunca é 

apenas palavras”15. O ato de comtemplar essa articulação literária necessita da compreensão 

prévia de uma literatura fundamentada na busca do que está além daquilo que os signos 

podem definir. Tal prerrogativa se expressa por meio das temáticas abordadas: a oralidade 

criadora do universo material e imaterial, a espiritualidade presente no ato de significar o 

mundo, a natureza como metáfora do ser humano, são exemplos disto. 

Como explorado por Inocência Mata no artigo O crítico como escritor: limites e 

belegerâncias, por muito tempo tentou-se olhar a literatura africana aos moldes de 

“formulações teóricas vigentes em modelos concebidos sob ‘outras urgências socioculturais’” 

(2013, p. 40), o que deixou uma lacuna expressiva pela insensibilidade no trato com as 

particularidades das demandas africanas. Ressaltando a constatação, Inocência completa: “a 

literatura traduz em imagens verbais tensões, conflitos e contradições no seio de uma 

comunidade existente ou em devir, e reflete, no plano estético, a luta de uma comunidade com 

o seu ambiente” (MATA, 2012, p. 130).  

Dessa maneira, como um aparato teórico, ao desconsiderar a conjuntura ao redor de tal 

literatura, poderia oferecer uma crítica que não obliterasse ainda mais o sujeito africano? 
                                                           
15 “Literature is not just words. Literature is never just words”. Tradução nossa. Fragmento disponível em: 
http://www.l3.ulg.ac.be/adichie/cnaquotes.html  
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Acredita-se que a falta de perguntas como esta, contribuiu com uma configuração a respeito 

da literatura africana que se perpetuou como verdade absoluta para os que seguiram nas 

ilusões do mundo compartimentado, como criticado pela produção foucaultiana, em relação à 

pobreza estética justificada pela incompatibilidade ao padrão legitimado pela crítica.  

Embora esse discurso continue a ser repetido, no meio acadêmico principalmente, 

encontram-se nos questionamentos tecidos por escritores como Mia Couto, possíveis 

caminhos para combater o preconceito e ampliar os horizontes da crítica literária. Como diz 

Couto sobre África: 

  

Este continente é, ao mesmo tempo, muitos continentes. Os africanos são um 
entrançar de muitos povos. A cultura africana não é única mais uma rede 
multicultural em contínua construção. Os teóricos e analistas afligem-se com 
esta indefinição. Estão apressados em balizar a africanidade. Habituados ao 
retrato fácil, à revelação instantânea do discurso mais ideológico do que 
científico, eles acabam frustrados (COUTO, 2005, p. 79). 
 
 

 Em sua colocação está expressa a complexidade advinda da conjuntura heterogênea, 

presente também nos textos por meio da multiplicidade narrativa e das personagens 

multifacetadas. No trecho, o moçambicano alerta para os perigos das tentativas de definição, 

pois se corre o risco de retomar o discurso essencialista que outrora tratou África como espaço 

unitário. Ao invés de singular, temos então o plural, africanidades, múltiplas formas de sentir 

e expressar as alegrias e dissabores dos sujeitos africanos.  

 Ao assumir as africanidades como ponto de partida para a análise do texto da escritora 

nigeriana, se estabelece um diálogo mais livre das prerrogativas construídas a respeito da 

produção africana, como meio de atentar para a sua construção escrita, levando em 

consideração as subjetividades que modelam a literatura, afirmando, junto com Adichie que: 

 

Histórias importam, muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas 
para expropriar e tonar maligno. Mas histórias também são usadas para 
empoderar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo. 
Mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida. [...] Quando 
nós rejeitamos a história única, quando percebemos que nunca há apenas 
uma história sobre nenhum lugar, nós reconquistamos um tipo de paraíso 
(Informação verbal).16  
 
 

                                                           
16 “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. […]That when we reject the single story, when we realize that there is never a single story about 
any place, we regain a kind of paradise”. Tradução nossa.  
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De modo que se aponta na coletânea de contos a revisão de narrativas já contadas, mas 

articuladas por visões variadas, bem como a inserção de outros enredos que foram ofuscados 

pela história única contada sobre o continente africano. No caso específico de Adichie, a 

respeito das mulheres nigerianas. 

 

 

1.3 Nigéria e cultura Igbo: um panorama contextual 

 

A título de melhor compreender o universo narrativo que compõe a escrita de Adichie, 

faz-se relevante inquerir sobre as demandas do território ao qual pertence a República Federal 

da Nigéria, como é nomeada atualmente, e as implicações das transformações ocorridas na 

África Ocidental. Os países que constituem o espaço desta porção do continente africano são: 

Benim, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, 

Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo (ANEXO A). 

A África Ocidental conta com um clima equatorial e está localizada entre o deserto do 

Saara e o Golfo da Guiné, situação que proporciona extensões de terras áridas, como as 

savanas, e lugares chuvosos e úmidos, como as florestas tropicais. Na literatura de Adichie 

marcam-se passagens dos textos que chamam atenção para o clima local, como se vê no conto 

“Fantasmas”: “Estamos quase em março, mas a época do harmatão ainda por cá está: os 

ventos secos, a eletricidade estática nas minhas roupas, a poeira fina nas pestanas”17 

(ADICHIE, 2012, p. 65). Em muitos momentos, os elementos climáticos misturam-se à 

cartografia cultural para oferecer uma descrição do estado psicológico dos personagens, como 

se avista por meio da narração em primeira pessoa de James Nwoye. 

O encontro com o velho amigo Ikenna Okoro, antigo professor do campus de Nsukka, 

faz ressurgir assuntos difíceis sobre as consequências da guerra civil no círculo universitário, 

questões que foram abafadas pelo tempo, mas que emergem na dolorosa tarefa de cuidar das 

feridas não cicatrizadas. No decorrer da conversa travada pelos personagens, um clima 

constrangedor se estabelece diante da possibilidade de Okoro ter se recusado a lutar quando 

Nsukka foi invadida. Depois de uma colocação um tanto embaraçosa, James Nwoye diz: 

 

Eu não queria que Ikenna interpretasse mal a minha intenção e perguntei-me 
se deveria pedir-lhe desculpa. Um redemoinho de poeira estava a levantar-se 

                                                           
17 Harmatão, como é referenciado “o vento seco e frio, carregado de uma areia muito fina, que sopra do deserto 
do Saara sobre as savanas, os cerrados e as florestas da África Ocidental”, disponível no glossário Em O mundo 
se despedaça (2009). 
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do outro lado da estrada. Os pinheiros sibilantes acima de nós balouçavam e 
o vento soltava as folhas secas das árvores mais distantes (ADICHIE, 2012, 
p. 71). 
 
 

A descrição do espaço que aparece em meio à narração do momento de tensão entre 

Nwoye e Okoro esboça o estado do personagem principal que, internamente, vê-se tomado 

por um turbilhão de sentimentos que chegam de forma inesperada e, com a potencialidade de 

um redemoinho, modificam rapidamente a paisagem calma ao redor deles. No pensamento de 

James Nwoye, nesse momento, o passado produz tantos ruídos quanto os pinheiros inquietos. 

O vento que tem a força de movimentar tudo aquilo que está em repouso, torna visíveis “as 

folhas secas das árvores mais distantes” da memória do narrador, fazendo com que este visite 

as recordações suscitadas pelo encontro com o velho amigo que ele acreditava estar morto. O 

excerto descreve um cenário natural comum nos meses do harmatão ao mesmo tempo em que 

caracteriza sentimentos e sensações do referido personagem.  

Em meio às particularidades climáticas e paisagens naturais, a Nigéria acomoda 

sessenta por cento da densidade populacional da África Ocidental e é também o mais 

populoso país africano, resguardando a maior economia do continente. De maneira geral, fala-

se da diversidade africana do ponto de vista do encontro com as agências colonizadoras. No 

entanto, na contramão dessa afirmativa, a complexidade de países como a Nigéria deve-se, 

principalmente, às movimentações étnicas que remontam os primórdios da formação do 

território africano. Como informado pela embaixada nigeriana no Brasil18, o espaço desse país 

foi um dos primeiros a serem ocupados em todo continente, de modo que praticamente todas 

as etnias existentes em África, atualmente, passaram, em algum momento de sua história, 

pelas terras nigerianas.  

O local resguarda partes importantes da formação histórica africana, por meio de 

reinos da antiguidade, como demonstrado pelos sítios arqueológicos de Igbo-Ukwu, 

civilização reconhecida pelos trabalhos artísticos em bronze e cobre (ANEXOS B e C). O 

reino de Ife, composto pelos povos Yoruba, constituiu o Império mais poderoso do oeste 

africano no século XV. Pode-se citar, igualmente por sua grandeza, o Estado pré-colonial de 

Benim, situado exatamente no território ocupado pelo país nigeriano na história atual. As 

esculturas produzidas por esses reinos formam, hoje, uma das maiores produções artísticas 

africanas: o primeiro contando com realizações em bronze e terracota (ANEXOS D e E) e o 

segundo, com trabalhos também em bronze e marfim (ANEXOS F e G).  

                                                           
18 Disponível em: http://www.nigerianembassy-brazil.org/Portugues/Historia/Historia.pdf. 
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Nos contos de Adichie, os materiais artísticos dos antepassados nigerianos se 

transformam em artifícios metafóricos, que tanto ressaltam, de maneira denotativa, a 

grandiosidade dos artefatos históricos como indicam questões particulares das personagens, a 

exemplo do que acontece no conto “Fantasmas”, citado anteriormente, em relação à paisagem. 

Percebe-se o uso da metáfora ocasionada pelo objeto de arte em momentos importantes da 

narrativa de Nkem, em “Imitação”. No início do conto, as características de uma réplica são 

apresentadas como o motivo da curiosidade da personagem, uma vez que ela tenta imaginar as 

histórias ao redor do objeto original. Ao olhar mais atentamente para a máscara de Benim, a 

personagem é acometida pela apatia que a obra de arte transmite, como indica o trecho 

abaixo: 

 

Nkem passa a mão pelo metal arredondado do nariz da máscara de Benim. 
Uma das melhores imitações, dissera Obiora quando a tinha comprado, 
alguns anos antes [...].  
Nkem pega na máscara e encosta o seu rosto a ela; ela é fria, pesada, sem 
vida. No entanto, quando Obiora fala sobre ela – e sobre todos os outros 
objetos – faz com que pareçam respirar, possuir calor (ADICHIE, 2012, p. 
32).  
 
 

A imitação da obra de arte estabelece uma relação com as inseguranças e desilusões de 

Nkem com seu casamento, causadas pela ausência do marido. A personagem principal 

demonstra entender a vida de casada da mesma maneira que encara as réplicas que o Obiora 

traz para casa, indicando a falsidade em ambas. Por mais parecidas que sejam as réplicas, não 

passam de imitações esvaziadas de sentido, são peças decorativas, diferentes dos artefatos 

reais, aqueles que detêm significado e história. A frieza e o peso sentidos por Nkem ao tocar a 

máscara estão também presentes em suas reflexões ao pensar no relacionamento com o 

marido. Ela própria se assemelha a um objeto decorativo à espera de Obiora na casa 

suburbana do casal, nos Estados Unidos. Assim como as peças de arte, Nkem e sua casa 

voltam a possuir calor com a chegada do esposo, nos poucos meses em que este mora, de fato, 

com a família.  

Nas páginas iniciais de “Imitação”, as inferências de Nkem a respeito dos objetos de 

arte revelam os sentimentos conflitantes sobre sua vida enquanto imigrante, submissa às 

escolhas do marido e diante de um casamento que julgava estar em desacordo com suas 

expectativas sobre como deve ser a relação do casal. Esse contexto intensificou-se de modo 

que a ansiedade pela chegada de uma nova peça se confunde com o retorno de Obiora, na 

ânsia de imaginar aquilo que as imitações não podiam oferecer. 
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Pergunta-se o que ele trará na próxima semana; passou a sentir expectativa 
perante a chegada das peças de arte, poder tocar-lhes, imaginar os originais, 
imaginar as vidas por detrás deles. Na próxima semana, quando os seus 
filhos disserem mais uma vez “Papá” a alguém real, não a uma voz ao 
telefone; quando ela acordar à noite e ouvir ressonar a seu lado; quando vir 
outra toalha usada no quarto de banho (ADICHIE, 2012, p. 33).  
 
 

Ao final da narrativa, quando Nkem toma uma decisão por conta própria em seu 

casamento, um original é adquirido pela família, fato que reafirma a relação metafórica das 

obras com a vida da personagem, indicando também um ponto de virada na sua atitude diante 

da situação de submissão: “Depois do jantar, Nkem senta-se na cama e examina a cabeça de 

Ife em bronze que Obiora disse ser de facto latão. É colorida, de tamanho natural, com um 

turbante. É o primeiro original que Obiora compra” (ADICHIE, 2012, p. 45). 

As peças de arte tradicionais, como as apresentadas no conto “Imitação”, são partes 

importantes do contexto cultural e da herança que compõem a Nigéria. Atualmente, o país 

conta com cerca de duzentos e cinquenta grupos étnicos. Segundo as informações da 

embaixada, é o país com a maior diversidade nesse sentido. As etnias mais numerosas são: 

Haúça-Fulani, Yoruba e Igbo, espalhadas em três grandes áreas: no norte, no oeste e no leste 

da Nigéria, respectivamente. Em relação a esta divisão, pode-se dizer que o governo nigeriano 

central resguarda características administrativas, sendo os traços étnicos, aparentemente, o 

modelo autêntico de constituição social e também de divisão do território da Nigéria. Adichie, 

como citado em páginas anteriores, é uma mulher Igbo e sua literatura versa, de modo geral, 

sobre as mulheres dessa etnia, ou pelo menos suas personagens centrais pertencem ao mesmo 

grupo étnico. 

Ao contrário dos demais Impérios que preencheram o território nigeriano antes da 

partilha da África ocidental pelas potências europeias, no início do século XX, o povo Igbo 

tinha sua configuração em aldeias independentes e não contava com um governo centralizado 

aos comandos de um rei soberano, ou de um líder com características divinas, como era o 

caso do Benim. A Igbolândia, ou seja, as terras do povo Igbo, eram divididas entre sociedades 

autossustentáveis isoladas ou em comunidades de aldeias que se reuniam para atravessar 

momentos de dificuldades, por exemplo, como explora Achebe em A flecha de Deus (2011), 

nas aldeias reunidas de Umuaro. 

Segundo a discussão apresentada em História geral da África VII: África sob 

dominação colonial 1880-1935, a estrutura descentralizada de governo do povo Igbo 

contribuiu para a resistência contra a investida colonizadora na África Ocidental (RANGER, 
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2010, p. 53). Como mostra o material, essa configuração foi favorável para a conservação dos 

traços culturais, uma vez que as sociedades centralizadas, ao enfrentarem o colonizador, 

entraram em colapso, enquanto as sociedades independentes demonstraram um ímpeto maior 

na defesa de seu modo de vida. Como aponta Achebe: 

 

cada uma dessas mil cidades era um mini-Estado, com jurisdição total sobre 
seus assuntos. O sentimento de apego cívico à sua cidade ou aldeia era mais 
real para os igbo da época pré-colonial do que qualquer sentimento pan-igbo 
unificado. Isso os tornava reconhecidamente difíceis de ser administrados 
por um governo central, como os britânicos descobriram, mas nunca 
apreciaram nem tampouco perdoaram (2012, p. 47). 
 
 

As dificuldades em manipular a rotina das comunidades Igbo levaram o colonizador 

britânico, já em meados do século XX, a proclamar governadores para cada aldeia ou 

comunidade, a fim de aperfeiçoar a agência colonial. O povo Igbo recebeu essa questão com 

hostilidade, de modo que o governo inglês, sob o uso da força armada, conseguiu impor sua 

vontade, porém, apenas em alguns lugares da Igbolândia. De acordo com Uzoigwe, “Em 

1900, a dominação britânica no sul da Nigéria estava praticamente garantida. A ocupação do 

Igbo e de certas regiões do interior oriental só se tornou efetiva, entretanto, nas duas primeiras 

décadas do século XX” (UZOIGWE, 2010, p. 42). 

A organização social dessas aldeias ou comunidades era baseada em uma hierarquia 

definida no cerne cultural que estipulava também a atuação governamental, de modo que a 

responsabilidade era dividida entre todos os membros. Os grupos formados de acordo com a 

faixa etária constituem o principal método de divisão interna, sendo realizados rituais de 

iniciação para a validação de determinado grupo perante a sociedade. Lembra-se que, até 

aonde foi viável observar, esses rituais de iniciação dizem respeito aos homens Igbo, apenas 

(Ver nos ANEXOS L e M jovens Igbos do passado).  

Valendo-se do texto literário, considerando os elementos históricos e culturais que se 

unem à construção ficcional, é possível vislumbrar algumas informações a respeito desta 

organização. Como se observa em A flecha de Deus (2011), os anciões compõem as vozes 

mais respeitadas dentre todos os grupos de idade. Mas, no seio social, os preceitos religiosos 

são acionados como uma instância organizacional, de modo que, os sacerdotes dos deuses de 

cada aldeia, ou do deus mais poderoso que encabeçava uma comunidade inteira, tinham, 

assim como os mais velhos, grande representatividade, já que mantinham contato direto com 

as entidades divinas. O plantio, a colheita, os dias da semana e os dias de comércio, eram 
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organizados tendo em vista os comandos das entidades, na promessa de prosperidade para 

toda a comunidade (ANEXOS J e K).  

Para além destes, são reservados lugares especiais também aos homens mais ricos ou 

com feitos grandiosos, como os guerreiros. Outra divisão que parece ser importante é a 

estipulada pelos títulos, tanto aqueles acordados entre os homens quantos os considerados 

divinos. Aqueles agraciados com o título de ozo, por exemplo, são os que efetuaram grandes 

despesas em nome da comunidade e representam o que há de mais importante até mesmo aos 

olhos dos anciões (ANEXO S), como se encontra no primeiro romance de Adichie, Hibisco 

roxo (2011). A protagonista conta: 

 

Nós sempre nos preparávamos para alimentar a cidade toda no Natal, para 
que nenhuma pessoa que aparecesse em nossa casa tivesse de ir embora sem 
comer e beber até atingir o que Papa chamava de um nível razoável de 
satisfação. Afinal, o título de Papa era omelora, Aquele Que Faz pela 
Comunidade (ADICHIE, 2011, p. 63).  
 
 

A comunidade, como citada no referido texto, e também na maior parte dos contos em 

A coisa à volta do teu pescoço (2012), indica um aspecto que se apresenta com muita 

relevância. A umunna é constituída por todas as pessoas nascidas em uma cidade específica 

das terras do povo Igbo, em conjunto com aquelas que não nasceram, mas são provenientes 

dos ancestrais daquele lugar. Como indica o glossário em O mundo se despedaça (2009), a 

umunna é a família em sua extensão ou a ampla parentela. Os laços que ligam esse grande 

círculo familiar são estabelecidos de forma objetiva no dia a dia da comunidade, mas também 

de maneira subjetiva em relação à religiosidade e à importância da ligação com os ancestrais.  

Uma umunna está diretamente ligada a sua terra de origem, logo, todos aqueles que 

fazem parte desta, mesmo depois de sua morte, devem retornar à terra natal e se juntar aos 

seus ancestrais. Essa questão, inclusive, caracteriza uma das tensões evidenciadas em 

“Amanhã é demasiado tarde”, uma vez que Nonso, irmão da protagonista da narrativa e filho 

de pais com nacionalidades diferentes, diante de seu falecimento, é impedido de retornar à 

terra de seus ancestrais, o que fere as concepções de sua avó nigeriana. “[A Vovó] Disse que 

era errado mandar o corpo de Nonso para a América, que seu espírito pairaria sempre aqui. 

Ele pertencia a esta terra dura que não conseguira absorver o choque de sua queda. Ele 

pertencia às árvores daqui, uma das quais o tinha largado” (ADICHIE, 2011, p. 198). 

Outras determinações que definem a cultura Igbo também estão em relevo no texto 

literário de Adichie e Achebe, como o termo chi, advindo do deus particular de cada membro 
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da etnia. O deus pessoal (ver ANEXO T a escultura de um Ikenga que é a representação 

material do deus pessoal) é responsável pelo destino do indivíduo, logo, todas as vicissitudes 

na vida das mulheres e dos homens Igbo, são definidas pelo seu chi. Em diversos momentos 

nos contos da coletânea, encontram-se trechos que fazem menção aos muitos significados 

atribuídos ao chi, bem como as alternâncias ocasionadas pela potencialidade do deus pessoal 

na vida do sujeito.  

A esse respeito, podem-se citar os trechos em “Uma experiencia privada”: “Encontrará 

sua tia a vaguear de um quarto para outro com um copo com água na mão, a repetir sem parar 

num murmúrio em igbo: – Porque é que eu te convidei a ti e à Nnedi para me visitarem? 

Porque é que o meu chi me enganou assim?” (ADICHIE, 2011, p. 61); e em “A historiadora 

obstinada”: 

 

Desde o momento em que o viu pela primeira vez num combate de luta livre, 
ambos a olharem fixamente um para o outro, ambos demasiado jovens, ela 
ainda sem usar o pano da menstruação à cintura, tinha acreditado com uma 
teimosia calma que o chi dela e o chi dele tinham destinado o seu casamento 
[...] (ADICHIE, 2011, p. 205).  
 
 

Além da escrita de Adichie, a importância do chi para a cultura Igbo está expressa em 

diversas obras da literatura nigeriana. Em As alegrias da maternidade, romance aclamado da 

escritora Buchi Emecheta, publicado originalmente em inglês, em 1979, esse elemento tem 

papel fundamental para a história de Nnu Ego, personagem principal da narrativa. No enredo, 

fica marcado que todas as adversidades que acometem a protagonista em sua tentativa de ser 

mãe, e consequentemente uma mulher completa e realizada pela maternidade, são obra de seu 

deus pessoal. O destino de Nnu Ego, segundo conta o romance, foi determinado antes mesmo 

do seu nascimento e, em decorrência disto, é isento de suas vontades, uma vez que a 

personagem tenta por vários caminhos modificar sua sorte, mas sem sucesso. Como mostra o 

excerto abaixo, retirado do primeiro capítulo da obra, ao chi de Nnu Ego são atribuídos os 

acontecimentos ocorridos em sua vida: 

 

Dentro em pouco tudo estaria acabado, bem no fundo das águas que corriam 
por baixo da Ponte Carter. Poderia então procurar e encontrar o seu chi, o 
seu deus pessoal, de quem indagaria por que motivo a castigara tanto assim. 
Sabia que o seu chi era uma mulher: não só porque, na sua maneira de 
pensar, somente uma mulher castigaria outra tão rudemente, mas também 
porque muitas vezes lhe haviam contado na sua terra, em Ibuza, que o seu 
chi era uma escrava que fora sepultada viva com a sua falecida dona. Por 
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isso tudo fazia para tornar a vida de Nnu Ego num rol de desastres 
(EMECHETA, 2002, p. 14. Grifos da autora). 
   

Como se pode ver, as influências da religiosidade são atreladas à constituição do 

próprio sujeito. Em personagens de personalidade forte, como é caracterizada Nnu Ego, tais 

aspectos são tão reais e necessários para sua existência como o trabalho que garante a 

sobrevivência diária, demonstrando um ponto de valor extremo para a ideia de cultura 

apresentada via literatura nigeriana, de modo geral, e pela escrita de Adichie, particularmente. 

A organização do povo Igbo é vasta e a literatura constituída por esse viés cultural engloba 

esse universo na construção ficcional baseada no cotidiano da Nigéria. Para tanto, Adichie 

recorre, muitas vezes, juntamente aos traços instituídos pela cultura, aos dados históricos para 

compor o enredo de suas narrativas. Como exemplo dessa composição literária, destacam-se 

momentos decisivos na história nigeriana: a chegada do colonizador e a criação do Estado, no 

início do século XX; a guerra de secessão do Biafra na década de 1960 e a crise política dos 

anos de 1980 e 1990 que levou o país a um colapso econômico e cultural.  

No que diz respeito ao primeiro tópico, o território hoje nomeado República Federal 

da Nigéria era dividido de acordo com as delimitações étnicas. Deve-se lembrar que as 

tensões causadas pelos confrontos para obter o domínio de extensões maiores de terras não 

era algo distante da realidade nigeriana nas sociedades pré-coloniais. De fato, como 

evidenciado em História geral da África VII: África sob dominação colonial 1880-1935, os 

administradores europeus se beneficiaram com a época conturbada pela qual passava a África 

Ocidental, no século XIX, para firmar acordos abusivos que, posteriormente, garantiram o 

estabelecimento colonial (UZOIGWE, 2010, p. 33 et seq.). Figuram entre os maiores desafios 

para os povos deste território, a conservação das suas instituições, bem como seus preceitos 

culturais, uma vez que o colonialismo se baseava na prerrogativa de aldeias desarticuladas e 

selvagens.  

Por meio dos contos de Adichie, vislumbram-se tais questões na narrativa que relata a 

história de Nwamgba e de um povoado Igbo, em “A historiadora obstinada”. No enredo estão 

temas como a transformação cultural e a fragmentação identitária de um povo, as diferenças 

religiosas e o papel da mulher nesse processo. O tema religioso e a educação colonial 

oferecida pelos missionários são bastante avultados no conto, uma vez que a história da 

família de Nwamgba segue um rumo diverso do esperado quando o seu filho, Anikwenwa, 

ingressa na escola. O conto dá relevo às cicatrizes deixadas pela educação revestida em 

preconceito, no que diz respeito à autoestima de um povo silenciado. Na sequência, a neta de 
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Nwamgba, Grace, dedicará sua vida, enquanto acadêmica, para manter viva a cultura dos 

grupos oprimidos, a exemplo de sua avó. 

Já no conto “Fantasmas”, caracterizando o segundo ponto histórico, James Nwoye ao 

relatar um acontecimento interessante em sua vida pacata de professor aposentado, resgata os 

acontecimentos da guerra civil. A narrativa, ancorada nos anos 2000, é construída em torno 

das memórias de um período conturbado para a Nigéria e deveras doloroso para a etnia Igbo, 

povo que intentou a separação do Estado nigeriano, declarando-se independe em um novo 

país chamado Biafra. Como referido em parágrafos anteriores, três etnias contam com maior 

número populacional, em consequência, no pós-independência, foi-se estabelecido um 

governo central que englobava três divisões, o correspondente às regiões do país nas quais 

estas etnias estavam centralizadas em relação ao contingente de habitantes19. No entanto, 

existia uma insatisfação geral justificada pelo sentimento de desigualdade de benefícios por 

parte dos grupos étnicos, em relação à divisão de poder nas instâncias públicas.  

As demais etnias se ressentiam pelo fato de os Igbos possuírem melhores cargos e 

melhores salários – algo que está diretamente associado ao período da administração colonial 

– enquanto os Igbos, com predominância na região leste do país, se queixavam do governo 

central de origem Haúça, sobre os gastos indevidos e a qualidade de vida precária da maior 

parte da população nigeriana. O escândalo do derramamento de óleo na Nigéria Ocidental 

parece ter sido o estopim, como indica Achebe (2012), levando a um quadro de tensão 

extrema. A partir de sucessivos golpes, que retiraram e colocaram novamente no poder 

governos que atendiam aos interesses dos Haucá-Fulani, a situação tornou-se extrema, o que 

desencadeou um massacre ao povo Igbo no norte e levou à revolta dessa etnia que se 

proclamou independente, posteriormente. Para os Igbos, caso do personagem James Nwoye 

no conto referido em linhas anteriores, a ação do governo nigeriano central, com apoio da 

Inglaterra20 e da União Soviética, deixou marcas terríveis, influenciando a vida das gerações 

posteriores à guerra, devido à extensão dos danos. Para Adichie, as influências desse período 

aparecem carregadas na necessidade de revelar, através da produção artística, os sofrimentos e 

os sonhos do povo biafrense, como se pode observar na coletânea e também no romance Meio 

sol amarelo (2009). 

                                                           
19 Posteriormente ao período da independência, e anterior ao início da guerra do Biafra, foi criada uma quarta 
zona no país, segundo consta em Achebe (2012).  
20 Faz-se importante marcar a intervenção do governo Inglês nesse acontecimento histórico, pois, como indica 
Achebe na citação da página 34 deste trabalho, as motivações da Inglaterra contra o povo Igbo, contra a 
constituição do território biafrense, refletem os acontecimentos do passado quando a Igbolândia fez frente à 
dominação colonial, dificultado o estabelecimento da potência europeia em território nigeriano.  



39 
 

 

 

O histórico de tensão étnica deixada pela guerra do Biafra foi agravado por diversos 

golpes militares nos anos que se seguiram, como articula Adichie nos contos “Uma história 

privada” e “A embaixada americana”. Essas narrativas demonstram o terceiro tópico ancorado 

em acontecimentos históricos e ambos fazem referência ao período ditatorial do General Sani 

Abacha, que esteve à frente do governo entre 1993 a 1998. Responsável pelo governo mais 

tirano que o país já teve, Abacha encabeçou o maior esquema de corrupção da Nigéria, 

desviando o dinheiro pago pelas petrolíferas para benefício próprio, além de cometer atos 

contra os direitos humanos, fato que levou o país ao isolamento internacional. Como constata 

Albert Memmi em relação às sociedades pós-coloniais africanas: 

 

Ela [a corrupção] atinge tanto os países ricos quanto os pobres; mas 
frequentemente a maior corrupção está ao lado da maior pobreza. A Nigéria, 
um dos países mais ricos da África, tem uma das populações mais pobres do 
mundo, e é atingida, ao mesmo tempo, por uma das taxas de corrupção mais 
elevadas (2007, p. 23). 
 
 

Ou seja, começando pelo golpe de Estado cometido pelo General, passando pelas 

tensões étnicas e finalizando com os níveis de pobreza e de desigualdade social extrema, a 

Nigéria no final do século XX era como um vulcão prestes a entrar em erupção. Em “Uma 

história privada” vê-se a articulação dos jovens universitários contra o ditador, na qual se 

inclui Chika e sua irmã: “[...] no comício pró-democracia na universidade, algumas semanas 

antes, onde tinha empunhado um ramo verde-vivo e se juntara ao coro de ‘Os militares têm de 

ir embora! Abacha tem de ir! Democracia agora!’” (ADICHIE, 2011, p. 50). Tal 

movimentação traz uma demonstração da efervescência popular gerada pelo descaso do 

governo militar. Os atos contestatórios eram influenciados também pelos estragos causados 

por recorrentes motins, fruto da intolerância religiosa e comprovação da negligência do 

Governo nigeriano: 

 

[Chika] Descobrirá que tudo tinha começado no parque das caminhonetas, 
quando um homem passou o carro por cima de um exemplar do Corão que 
estava na berma da estrada, um homem que por acaso era igbo e cristão. Os 
homens que estavam por perto, homens que ficavam por ali sentados todo 
dia a jogar damas, homens que por acaso eram muçulmanos, arrancaram-no 
da sua caminhoneta de caixa aberta, decapitaram-no com um golpe de 
machete e levaram a cabeça para o mercado, pedindo a outros que se lhes 
juntassem; o infiel tinha profanado o Livro Sagrado (ADICHIE, 2011, p. 51-
52). 
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Com a tensão estabelecida, aquilo que seria um ato imprudente é visto como ofensa 

pessoal e religiosa. O ato de revolta desmedida sela o destino de inúmeras pessoas. Adichie, 

no referido conto, deixa expressa a fragilidade da estrutura social circundada pela 

instabilidade econômica e cultural, agravando, assim, a situação de pobreza e insegurança 

social. Na sequência, em “A embaixada americana”, enxergam-se as consequências diretas 

para aqueles que lutaram contra o contexto opressivo ocasionado pelo General Abacha. A 

mulher inominada, protagonista do conto, relata: 

 

Dois dias antes tinha sepultado o seu filho perto de uma horta na terra natal 
dos seus antepassados, Umunnachi, rodeada por pessoas de que agora não se 
recordava. No dia anterior, tinha levado o seu marido na mala do Toyota até 
a casa de um amigo, que o tiraria clandestinamente do país (ADICHIE, 
2011, p. 140).  
 
 

A mulher, casada com o editor chefe de um jornal pró-democracia e contra o governo, 

sofreu as repressões em consequência das ações transgressoras de seu marido e, diante da 

situação, recorreu à embaixada para solicitar um visto de asilo político nos Estados Unidos. 

Assim como ela, fora do texto ficcional, muitos nigerianos solicitaram vistos americanos 

como meio para uma vida longe da ditadura no país. Não obstante, os Estados Unidos contam 

com um número extenso de nigerianos, muitos da etnia Igbo, como a própria Adichie. É 

possível atentar a esse aspecto também em produções cinematográficas como no longa-

metragem de 2013, A mãe de George, do diretor Andrew Desunmu, que retrata a vida de um 

casal nigeriano no país norte americano. 

Como se vê, a escrita de Adichie está vinculada às múltiplas expressões do contexto 

nigeriano e é a partir da organização no povo Igbo no momento contemporâneo que sua 

literatura reúne história, cultura e ficção para apresentar ao mundo a heterogeneidade presente 

na Nigéria. A diversidade étnica que pinta o contexto atual do país é produtora de trocas 

culturais das mais diversas, acentuadas pelo contingente populacional. A Nigéria conta com 

cerca de 180 milhões de habitantes e mesmo o fato de ter a maior economia do continente não 

dissolve as disparidades sociais que persistem nos dias atuais. 

A multiplicidade de culturas que compõem o país resulta em uma atmosfera tão 

cosmopolita quanto as dos grandes centros ocidentais. O cinema, conhecido por Nollywood, 

tem logrado cada vez mais destaque entre os nigerianos, sendo também um polo 

cinematográfico importante em África. A música tem igualmente grande representatividade. 

Nesse campo, o povo Igbo, como a maior parte dos povos africanos, tem a música e a dança 
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como porção importante da cultura tradicional, ligados aos rituais e às cerimônias dos povos 

antigos. Podem-se citar vários instrumentos usados no contexto tradicional de criação desse 

povo que foram incorporados a estilos diferenciados, como o jazz, e produziram novos sons 

como o Highlife. Um destes é o Udu (ANEXO U), um instrumento percussivo, uma espécie 

de vaso de argila com uma abertura, com sonoridade semelhante à do contrabaixo. Nos 

romances de Achebe é possível encontrar um grande número de instrumentos, como o Ekwe 

(ANEXO W), um tambor feito por meio da escavação de um único tronco de árvore, que nas 

aldeias tradicionais era utilizado para o chamamento dos moradores para reuniões ou 

festividades.  

O cenário musical nigeriano é fortalecido por nomes como Fela Kuti, compositor e 

multi-instrumentista nigeriano, que foi pioneiro do Afrobeat, unindo música e ativismo 

político na luta pelos direitos humanos. Kuti, inclusive, é lembrado recorrentemente na 

composição literária de Adichie, sendo ele um exemplo de como, por meio da expressão 

artística, a Nigéria canaliza uma força de potencial renovador, contribuindo com a 

prerrogativa de diminuir as disparidades que hoje empobrecem seu território.  

No centro da heterogeneidade nigeriana, insurgem figuras significativas quando o 

assunto é combate ao meio opressivo. Funmilayo Anikulapo Kuti21, por exemplo, foi a 

primeira mulher nigeriana, ao menos que se tem notícia, a desafiar publicamente os limites 

impostos pelo masculino, seja dirigindo um carro ou liderando as mulheres de Egba contra a 

taxação arbitrária que as afetava diretamente, levando à abdicação do rei Egba Oba Ademola 

II, em 1949. Carregando uma lista enorme de lutas, esta nigeriana participou ativamente das 

mudanças educacionais e políticas, com papel importante nas negociações pela 

independência. Após muitos anos de embates e somando muitas conquistas, ela faleceu em 

1978, na cidade de Lagos, então capital do país, vítima de assassinato pelas mãos dos 

soldados nigerianos. 

Na literatura, Flora Nwapa e Achebe são considerados precursores da literatura 

moderna africana. Flora Nwapa tornou-se a primeira mulher nigeriana a publicar um romance, 

sendo também a primeira mulher negra africana proprietária de uma editora em toda a zona 

oeste do continente. Embora não se identificasse com a definição feminista, seus livros 

versam, majoritariamente, sobre a cultura Igbo vista pela experiência feminina, repensando os 

papéis estabelecidos para mulheres e homens na tradição. Nwapa deu início a toda uma 

geração de escritoras de sua etnia que resgataria, agora em outro contexto, as imposições 
                                                           
21 Nascida em 1900 na cidade de Abeokuta, capital do estado de Ogun, na Nigéria. Também mãe de Fela Kuti, 
citado no parágrafo anterior.  
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limitadoras do feminino. Outra nigeriana, que tem seus romances publicados no mundo 

inteiro, é Buchi Emecheta. Desde sua primeira publicação, na década de 1970, manteve as 

narrativas femininas como norte de sua escrita por meio de temas como a guerra civil em seu 

país, o casamento e a maternidade na cultura Igbo, bem como o preconceito racial sofrido 

pelo imigrante. Emecheta explorou os anseios femininos, incluindo as experiências 

diaspóricas pelo olhar da mulher (Nos ANEXOS do N ao R, imagens de mulheres Igbo de 

diferentes épocas assim como marcadas na literatura das nigerianas aqui citadas).  

Seguindo a lista de escritores que consolidam uma estrutura literária sólida na Nigéria, 

nomes como Amos Tutuola, Wole Soyinka (agraciado com o Prêmio Nobel de literatura em 

1986), Chigozie Obioma, Nnedi Okparanta, Sefi Atta, Chinelo Okparanta, entre outros, 

recorrendo a gêneros literários diversos, descortinam para a própria Nigéria e outros países ao 

redor do mundo, os prazeres e dissabores do ser nigeriano, articulando elementos culturais, 

questões de gênero e identidade, a diáspora e o cotidiano do país, em uma combinação de 

ofício da palavra e responsabilidade social.  

Diante dessas linhas sobre a história nigeriana, com foco particular na cultura Igbo, à 

qual pertence Adichie, é possível compreender um pouco da complexidade e diversidade que 

compõe seu território e dos difíceis caminhos que o povo nigeriano teve de enfrentar em nome 

da construção de seu país. Sendo um dos que participaram ativamente das questões sociais na 

Nigéria, Chinua Achabe, em O que é a Nigéria para mim?, relata a experiência dessa 

construção nigeriana. Enquanto sujeito Igbo, que vivenciou a guerra do Biafra e a perseguição 

política, Achebe expressa uma inconstância entre amar e odiar as variadas demandas que 

formam o Estado nigeriano. Em seu relato há um sentimento de conciliação e o 

comprometimento com o futuro do país natal, uma vez que conseguiu superar as feridas 

causadas por uma Nigéria opressiva. Ao fim, ele pontua “A Nigéria é um país onde ninguém 

pode acordar de manhã e perguntar: o que posso fazer hoje? Há trabalho para todos” (2012, p. 

53), há sempre algo por ser feito em um país que se constrói e reconstrói a cada dia.  

Apresentando uma concepção renovada do conceito de nação, geralmente vista como 

aquela que acolhe “seus filhos”, Achebe coloca em cena a responsabilidade de cada um no 

estágio em que o país se encontra. Mesmo que o seu texto tenha sido escrito originalmente em 

1989, ele aparenta ser bastante atual, tendo em vista que a Nigéria tem longos caminhos a 

percorrer para lidar com as crises que persistem. Achebe diz: “Mas, a mim ocorreu que a 

Nigéria não é minha mãe nem meu pai. A Nigéria é uma criança. Talentosa, de um talento 

enorme, com dons prodigiosos e incrivelmente obstinada e rebelde” (2012, p. 52) que, como 
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indica o trecho, necessita dos cuidados do seu povo para enfrentar o processo de reconhecer 

suas múltiplas faces.  

Essa concepção de nação, do povo nigeriano como responsável pelo amadurecimento 

do país, contrapõe-se à idealização de pátria acolhedora que protege e unifica em seu íntimo. 

Pode-se dizer que esse pensamento se estendeu aos escritores da Nigéria em tempos 

contemporâneos, uma vez que mulheres escritoras, como Adichie, imprimem no oficio da 

escrita a incumbência de ser também um sujeito ativo nesse momento de transformação. 
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CAPÍTULO 2 - NA ENCRUZILHADA: CONSTRUÇÃO DE GÊNERO E SUAS 

INTERSEÇÕES 

 

“O problema da questão de gênero é que ela 

prescreve como devemos ser em vez de 

reconhecer como somos. Seríamos bem mais 

felizes, mais livres para sermos quem realmente 

somos, se não tivéssemos o peso das expectativas 

do gênero” 

(Chimamanda Ngozi Adichie) 

 

2.1 A escrita fomentada pela ruptura 

 

“Nós, mulheres, somos oprimidas pela condição 

humana do nosso sexo, pelo meio social, pelas 

ideias fatalistas que regem as áreas mais 

conservadoras da sociedade” 

(Paulina Chiziane) 

  

Pelas palavras da escritora moçambicana Chiziane, expõe-se a problemática feminina 

que acrescenta ao sujeito africano a condição da mulher escritora. Se no escritor, homem 

subalternizado do Terceiro Mundo (como observa Spivak), sente-se o peso do preconceito 

mantido pela hegemonia de um cânone europeu que chancela a produção mundial, a mulher 

africana escritora, além de envolvida nesse emaranhado hierarquizado, suporta em conjunto a 

hegemonia de um cânone europeu e machista.  

Como postula Hélène Cixous, em The laugh of the medusa, o espaço da escrita tem 

sido negado à mulher pela mesma razão que causa sua exclusão no mercado de trabalho, na 

vida escolar e nas decisões do seio familiar (1976, p. 875). Tudo em nome dos lugares 

marcados pelos papéis de gênero. Ao longo da história, a produção literária tem sido mais um 

lugar legitimador da soberania masculina. À mulher restava somente a figura de objeto, 

negada em sua especificidade subjetiva, configurada tal e qual a imagem idealizava dela e 

para ela. 
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Nesse ponto, pode-se estabelecer uma relação de proximidade entre Adichie e 

Chiziane, mediante o reconhecimento de que a produção das escritoras celebra a 

multiplicidade das mulheres africanas, tendo em vista a necessidade de tomar para si o espaço 

proporcionado pela escrita como forma de quebrar o silêncio histórico em torno da figura 

feminina na literatura e dar a conhecer as singularidades que surgem do olhar dessas mulheres 

sobre o mundo ao seu redor.  

A moçambicana Chiziane, dona de uma bibliografia extensa, denota em seus textos as 

complexidades do seu país a partir das experiências femininas. Por meio de narrativas inéditas 

em sua conjuntura, Chiziane desenvolve temas, como a sexualidade em Balada de amor ao 

vento, que além de revelar as questões sociais e culturais em torno da mulher, em uma 

construção poética repleta de imagens, ainda desbrava campos subjetivos a partir do olhar 

daquela que narra. Em obras como Niketche: Uma História de Poligamia, a escritora traz à 

tona as diferentes culturas que constituem o território moçambicano através da protagonista 

Rami e das demais esposas de seu marido. Ao passo que Rami descobre a existência das 

demais esposas do marido, revela também o lugar da diferença na constituição do feminino 

em Moçambique. 

No relato escrito em Eu, mulher... por uma visão do mundo (2013), Chiziane conta 

sobre a infância vivida na periferia de Maputo e as barreiras observadas ao redor das mulheres 

de sua família durante seu crescimento. Ela discorre sobre a vida difícil na cidade e a situação 

de mulher criada para a casa e para a maternidade. Já na vida adulta, a situação conturbada 

(desde os perigos da guerra civil em seu país aos afazeres da casa e do emprego) tornava 

quase impossível seu trabalho como escritora, condição que procurava contornar diariamente 

de modo a concretizar seu desejo de escrever, como comenta: 

 

Minha alma tornou-se uma muralha de solidão e silêncio. Olhei para mim e 
para outras mulheres. Percorri a trajectória do nosso ser, procurando o erro 
da nossa existência. Não encontrei nenhum. Reencontrei, na escrita, o 
preenchimento do vazio e incompreensão que se erguia à minha volta. A 
condição social da mulher inspirou-me e tornou-se meu tema. Coloquei, no 
papel, as aspirações da mulher no campo afectivo, para que o mundo as veja, 
as conheça e reflita sobre elas. Se as próprias mulheres não gritam quando 
algo lhes dá amargura da forma como pensam e sentem, ninguém o fará da 
forma como elas desejam (CHIZIANE, 2013, p. 11). 
 
 

O anseio de contar, de materializar em palavras as tensões sociais e os recantos mais 

íntimos da situação feminina, levou Chiziane à escrita literária, como se mostra no fragmento. 

A essa altura, faz-se importante refletir a respeito da trajetória pessoal de Chiziane, pois é 
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indispensável considerar o próprio lugar de fala que dá corpo a sua escrita. Essa preocupação 

traduz também uma forma de contestar os estereótipos nos quais as mulheres dos países 

africanos são encaixadas, como se constituíssem um todo sem distinções territoriais e 

culturais. De fato, ao intentar uma aproximação entre as escritoras Chiziane e Adichie, são 

avistados os extremos que coexistem no espaço africano e também as disparidades do 

mercado editorial.  

Deve-se lembrar que tanto Moçambique quanto Nigéria conta com um número 

avantajado de culturas e diferentes formações sociais. Quando da intervenção colonizadora 

europeia, a constituição desses dois países tomou rumos ainda mais distintos – enquanto o 

primeiro sofreu intervenção portuguesa, o segundo teve maior contato com os administradores 

ingleses; o primeiro só obteve sua “independência” em 1974, o segundo foi um dos primeiros 

países africanos a conseguir a libertação da situação de colônia, em 1960. Enquanto aquele 

preserva características rurais, este apresenta grandes centros urbanizados – o que influencia 

diretamente a situação atual dos países e, consequentemente, a realidade dos sujeitos que 

habitam tais espaços.  

De maneira mais restrita, os privilégios adquiridos por meio da língua constituem uma 

particularidade das autoras. Como se sabe, o inglês, atualmente, exerce uma influência global, 

fato que beneficia na difusão, por exemplo, da maioria das literaturas escritas nesse idioma. 

Observando a conjuntura brasileira como parâmetro, vê-se de imediato a disparidade. 

Adichie, embora tenha um percurso recente no mundo literário, considerando o ano de 

publicação do seu primeiro romance, tem uma projeção significativa, sendo publicada por 

editoras de renome no país, enquanto Chiziane, com mais de dez romances lançados, conta 

muito mais com editoras independentes, mesmo escrevendo no mesmo idioma, o português, e 

já consagrada pela crítica por sua poética excepcional. 

Longe da intenção de traçar um plano detalhado acerca das particularidades de cada 

autora, deve-se ter em mente que a pluralidade existente no continente africano, produz 

realidades diversas e literaturas igualmente variadas, fruto que são do movimento da interação 

humana. A esse respeito, a produção literária de Adichie pode ser caracterizada pelo olhar 

atento à pluralidade das mulheres na Nigéria. Em A coisa à volta do teu pescoço (2012), a 

cada personagem apresentada a autora lança mão do lugar da diferença para pontuar a 

perspectiva daquela que tem o papel central na narrativa, assim, pode-se enxergar a 

heterogeneidade e um pouco da complexidade do contexto nigeriano. 
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É possível observar de maneira muito nítida, em “Uma experiência privada”, o 

contraste que separa a subjetividade de Chika, a protagonista, da “mulher” vendedora de 

verduras do mercado, que permanece inominada ao longo da narrativa. Chika, uma estudante 

universitária da etnia Igbo, presencia um motim na cidade de Kano, provocado pela 

intolerância religiosa entre mulçumanos e cristãos. Em meio ao tumulto, ela acaba refugiada 

em uma loja abandonada ao lado da “mulher” Haúça. Segundo o narrador: 

 

Mesmo sem ouvir a pronúncia haúça cerrada da mulher, Chika vê bem que 
ela é nordestina, por causa do seu rosto estreito, das maçãs do rosto 
estranhamente salientes; e que é mulçumana, por causa do lenço. [...] Um 
lenço comprido e fino, cor-de-rosa e preto, com a boniteza espampanante das 
coisas baratas. Chika pergunta-se se a mulher também estará a observá-la, se 
a mulher advinha, por causa da sua pele clara e do terço de prata que a mãe 
insiste que ela use, que ela é igbo e cristã (ADICHIE, 2012, p. 49-50).  
 
 

 Durante o motim, Chika permanece na loja com a “mulher” e os questionamentos que 

ela tem em mente; em meio ao nervosismo da situação, vão além dos traços físicos. Na 

conversa que desenvolve com a vendedora do mercado, a personagem se depara com a 

realidade da mulher nigeriana completamente diversa da que ela vivencia. A começar pelo 

próprio contexto dos motins que, para ela, caracterizava um mundo distante do seu, enquanto 

a mulher Haúça conhece de perto as implicações trazidas por essa circunstância. Depois, a 

situação social de uma mulher empobrecida, mãe de muitos filhos, que tem, para o sustento 

diário, uma banca de verduras na feira a céu aberto, contrasta com a jovem universitária, cuja 

tia mora em um bom condomínio na cidade de Kano ou com sua família; de modo geral, 

dispõe de prosperidade financeira suficiente para possuir “uma carteira Burberry, um modelo 

original que a mãe lhe tinha comprado numa ida recente a Londres” (ADICHIE, 2012, p. 49. 

Grifos da autora). Uma que não tem atendimento médico adequado, outra que está na 

faculdade para receber uma formação em medicina.  

 No entanto, por um momento, e independente do acontecimento que conduziu essas 

mulheres ao mesmo lugar, as diferenças são percebidas em uma condição de necessidade 

mútua, de auxílio necessário à sobrevivência, de modo que a disparidade não é apagada no 

instante de cumplicidade, na verdade, é compreendida e caracteriza a complexa constituição 

das mulheres nigerianas. De fato, as narrativas apresentadas nos contos já representam, em si, 

esse enquadramento. Indo além, é possível desenvolver um paralelo entre essas mulheres 

apresentadas na coletânea e as protagonistas dos romances de Adichie, no sentido de 
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demonstrar que, mesmo inseridas em igual contexto de classe social ou âmbitos culturais 

semelhantes, cada figura feminina experiencia o mundo de maneira particular. 

 A título de exemplo, a personagem principal, Chika, tem uma irmã, Nnedi, que acaba 

por se perder em meio ao motim, de maneira muito semelhante ao que acontece com Olanna e 

sua irmã gêmea, Kainene, em Meio sol amarelo (2009). Embora o primeiro esteja baseado nos 

motins em meados de 1990 e o segundo, no decorrer da guerra do Biafra, na década de 1970, 

as duas narrativas demonstram o potencial devastador do entrave étnico, bem como a crítica 

feita através da literatura sobre a inutilidade das pessoas no poder. Como diz Nnedi em “Uma 

história privada”: “a religião e a etnicidade são frequentemente politizadas, porque o 

governante está em segurança se os governados com fome andarem a matar-se uns aos 

outros” (ADICHIE, 2012, p. 54). Mesmo com a semelhança contextual, a história de cada 

personagem é singular e caminha para desfechos diferenciados.   

Diante da discussão traçada acima sobre as discrepâncias, faz-se relevante marcar, no 

quesito literário, que as escritoras, Adichie e Chiziane, parecem apontar igual motivação para 

a escrita: o anseio de dizer sobre as vicissitudes femininas e de combater o histórico de 

obliteração de suas vozes, contexto comum às duas realidades apresentadas pelas autoras.  

Em “O perigo de uma história única”, Adichie conta sobre os bons momentos da 

infância ao lado dos pais e dos irmãos, na cidade universitária em Nsukka. A escritora faz 

parte de uma família de intelectuais da universidade da Nigéria e, como ela própria descreve, 

os problemas enfrentados diziam respeito à conjuntura precária de um país de terceiro mundo, 

como se avista na negligência por parte do Governo em cumprir com o pagamento de 

funcionários públicos, caso da sua mãe e do seu pai. Ela diz ainda, sobre os livros disponíveis 

em casa, sobre o aspecto bem cuidado de seu lar e dos jardins na vizinhança.  

No entanto, desacordos são realçados ao rememorar a imagem das mulheres em sua 

infância. Em Crônica de um grande erro, publicada no El País em dezembro de 2015, a 

escritora nigeriana relata como se deu conta das “obrigações femininas” e como, em 

consequência, a mulher deve desenvolver uma “personalidade sem arestas”, abafando todas as 

características individuais em nome da aprovação social. Surpreendida pela repreensão da tia 

Chinwe: “Sente-se direito, querida. Sente-se direito sempre, como uma mulher”, Adichie diz:  

 
Percebi que aquilo de se sentar bem era um ritual forçado. Um ritual sobre a 
virtude e a vergonha feminina. Um desses ritos pelos quais todo mundo 
ficava feliz se você aceitasse sem fazer perguntas. Sente-se como uma 
mulher era um pequeno exemplo de outros rituais mais importantes. Seja 
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discreta e gentil como uma mulher. Não fale alto, não fique brava, não seja 
dura, não seja ambiciosa demais.22 

 
 

Por meio da constatação da imposição ao feminino, da obrigatoriedade em se manter 

nos moldes, abafa-se os anseios e expectativas de muitas mulheres em nome dos artifícios 

aceitos social e culturalmente, tidos como a realização do propósito feminino, como a 

escritora ressalta ao criticar a concepção de casamento em seu país natal. O papel da mulher 

nas diversas instituições acordadas socialmente faz parte do repertório temático de Adichie. 

Pela reflexão que seus textos impulsionam, entende-se que estes tecem uma crítica as 

estruturas de poder que limitam as possibilidades de realização social e subjetiva das 

mulheres. 

A título de exemplo, citam-se duas personagens que serão analisadas com afinco nas 

próximas seções, Ujunwa, em “Jumping monkey hill”, e Grace, em “A historiadora 

obstinada”. A primeira, em uma relação metaficcional, escreve um conto que materializa na 

ficção de si mesma uma história de silenciamento feminino; já a segunda, faz uso da escrita 

acadêmica para registrar na História as narrativas dos sujeitos subalternizados, a exemplo de 

sua avó. Nesses textos, compreende-se, é primordial a percepção conjunta do elemento 

criativo literário e da ação contestatória inserida nas temáticas abordadas. Nesse ponto, deve-

se lembrar de que o direito à escrita, bem como a publicação de tais escritos, continua a 

constituir um elemento de luta para as mulheres negras que, seja nos territórios ditos pós-

coloniais, seja nos ocidentais, enfrentam os caminhos repletos de obstáculos pré-

estabelecidos.  

As duas personagens também falam sobre as demandas femininas, uma pela escrita 

literária; outra, pela acadêmica, realçando os espaços diversos reivindicados pela mulher. As 

próprias figuras de Ujunwa e Grace já simbolizam um objeto de conquista, na evidência da 

quebra, no cerne literário, do agenciamento externo e do empoderamento daquela que retoma 

o direito de dizer sobre si e sobre o mundo que enxerga. A escrita, ponto de ligação entre as 

personagens, converge para a crítica ao silenciamento histórico, além de constituir os “dois 

lados da moeda” que compõem o universo de atuação da própria Adichie. 

 

 

2.2 A tessitura do contar na ficção curta de Adichie 

 

                                                           
22 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/30/cultura/1448903356_819239.html. 
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A escrita do texto literário pode ser entendida, a partir dos contos elencados para esse 

estudo, como um trabalho que proporciona a revisão dos papéis sociais. Ancorada na 

percepção de cultura que se reconstrói pela ação crítica dos sujeitos, a composição estética 

aponta para a possibilidade de intervenção na sociedade. Na articulação dos elementos 

ficcionais, Adichie atribui consistência e relevo às temáticas trabalhadas. Diante do uso 

produtivo da linguagem, destacam-se recursos que indicam o uso criativo das ferramentas 

literárias consagradas pela tradição ao lado de técnicas narrativas que contemplam o 

experimentalismo e marcam o estilo da escritora nigeriana no campo da literatura. 

O gênero conto, como aponta Ítalo Ogliari (2012, p. 63), passou por diversas 

reformulações desde a sua concretização na forma escrita, em tempos modernos, até o 

momento contemporâneo. Uma das características mais expressivas deste gênero literário, 

atualmente, está exatamente na diversidade que a sua forma permite, uma vez que a escrita do 

conto está fortemente ligada à maleabilidade da contação de histórias própria da oralidade. 

Segundo Ogliari, tal gênero pode ser encarado pelo viés moderno em uma modalização mais 

rígida, como postulada por Edgar Poe ou Anton Tchekhov, ou visto pela volatilidade de um 

gênero textual que se molda a partir da necessidade narrativa, o que abre as portas para a 

experimentação no ato de contar.  

Dito isso, entende-se que as histórias curtas apresentadas em A coisa à volta do teu 

pescoço (2012) são coerentes com a visão contemporânea do conto, uma vez que não tem seu 

conteúdo limitado a uma fórmula específica do gênero. O conto nasce, então, daquilo que 

pulsa na vida cotidiana, sendo seu resultado a tradução deste conteúdo para a linguagem 

literária. A fim de perceber como se desenvolve a expressividade literária nos contos de 

Adichie, faz-se importante atentar para os elementos estruturais que costuram as narrativas e 

que demonstram um peso significativo na composição das histórias em sua totalidade.  

O conto, por ser uma ficção curta, está comprometido com um momento específico de 

uma narração particular ou coletiva, de modo que o detalhamento, a construção de imagens 

minuciosas sobre o espaço narrativo, ou mesmo o perfil psicológico de determinada 

personagem, proporcionem ao enredo o aprofundamento necessário em tempo reduzido. 

 

As cabanas tinham todas telhados de colmo. Nomes como Baboon Lodge e 
Porcupine Place estavam pintados à mão ao lado das portas de madeira que 
davam para caminhos empedrados, e as janelas eram deixadas abertas para 
os hóspedes acordarem com o restolhar das folhas de jacarandás e a 
rebentação ritmada e calmante das ondas do mar. No tabuleiro de verguinha 
havia uma seleção de chás especiais (ADICHIE, 2012, p. 103). 
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A exemplo disso, no fragmento acima, retirado das linhas iniciais de “Jumping 

monkey hill”, encontra-se uma pequena descrição da instância turística que resume de forma 

significativa o ambiente aconchegante. Todo o conforto e tranquilidade serão questionados 

em profundidade pela personagem Ujunwa ao longo de toda história. Em poucas palavras, 

tem-se um panorama que dará suporte a uma das principais críticas de Ujunwa: a rotulação 

daquilo que é ou não “genuinamente” africano. 

Mesmo diante dos dados pormenorizados dessa descrição inicial, o rumo que o conto 

tomará ainda é incerto. Como afirma Ricardo Piglia, em Formas breves: “Parece impossível 

que esse novo corpo, inutilmente sensível, como que mutilado e sem forma, possa manter-se 

vivo” (2004, p.97), necessitando, assim, de um elemento estruturante que entrelace todos os 

pontos do enredo que começa a ser construído. Nesse ponto, evidencia-se a composição 

orquestrada pela memória como um recurso que possibilita a ruptura temporal, estratégia 

bastante utilizada por Adichie para dividir as seções no interior do conto. Essa partição abre 

caminho para a inserção de novos elementos narrativos que asseguram a concatenação de 

ideias e o aprofundamento temático.  

Em “Jumping monkey hill”, a própria memória é a matéria prima de Ujunwa, que se 

utiliza das lembranças pessoais, em uma relação metalinguística, para dar corpo ao seu 

próprio conto. Nesse caso, as divisões marcam as passagens entre os acontecimentos no 

tempo presente, aquilo que acontece no decorrer da semana da oficina de escrita literária:  

 

Depois do pequeno-almoço, Ujunwa telefonou à mãe e falou-lhe da estância 
turística e de Isabel e ficou satisfeita quando a mãe se riu. Depois de 
desligar, sentou-se em frente do portátil e pensou há quanto tempo sua mãe 
não se ria. Ficou ali sentada durante muito tempo, a deslocar o rato de um 
lado para o outro, tentando decidir se daria à sua personagem um nome 
vulgar, como Chioma, ou algo exótico, como Ibari (ADICHIE, 2012, p. 
108). 
 
 

E as lembranças da personagem, transfiguradas de forma ficcional: “Chioma vive com a sua 

mãe em Lagos. Tem uma licenciatura em Economia pela Universidade de Nsukka, terminou 

recentemente o seu Serviço Nacional da Juventude [...]” (ADICHIE, 2012, p. 108). Em um 

primeiro momento, a relação entre as ações da personagem no presente e a história que ela 

escreve para a oficina não transparece. De fato, as reflexões de Ujunwa a respeito do teor de 

sua escrita levam exatamente na direção contrária à ideia de uma ficção baseada em 

acontecimentos pessoais: “– Vais escrever sobre o teu pai? – perguntou o queniano, e Ujunwa 
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respondeu com um NÃO enfático, porque nunca tinha acreditado na ficção como terapia 

(ADICHIE, 2012, p. 111)”. Aparte da discussão sobre as motivações da escrita, se entende 

que o conto que esta desenvolve não versará acerca de uma experiência própria. Tal 

expectativa é desfeita ao final, quando ela mesma revela que o enredo criado pouco tem de 

“fabricado”. 

Em “A historiadora obstinada”, a história se inicia pelas lembranças de Nwamgba 

para, só depois, seguir uma ordem temporal linear. Nesta, não se identifica a quebra no 

tocante às idas e vindas aos períodos presente, passado e futuro, a exceção da reviravolta 

narrativa que interrompe o episódio do leito de morte de Nwamgba para adentrar em 

acontecimentos futuros da vida de Grace. 

 

Tudo o que queria era ver Afamefuna antes de ir ter com os antepassados 
[...]. Nwamgba ouviu o ranger da sua porta a abrir-se e ali estava Afamefuna, 
a sua neta que tinha vindo sozinha de Onicha, porque já não conseguia 
dormir há dias, o seu espírito inquieto impelia-a para casa (ADICHIE, 2012, 
p. 221).  
  
 

Esse evento é retomado somente no final do conto não mais como uma narração no 

presente, mas como uma espécie de lembrança que retrata os momentos derradeiros da 

primeira personagem vistos pela perspectiva de sua neta: “Mas naquele dia em que se sentou 

junto à cama de sua avó à luz evanescente do fim da tarde, Grace não estava a comtemplar o 

seu futuro. Simplesmente tinha na sua mão a da sua avó, a palma áspera de anos a fazer potes 

de barro” (ADICHIE, 2012, p. 224).  

No contínuo temporal que abarca acontecimentos importantes da vida de Nwamgba, 

desde o primeiro encontro com o futuro marido até o último momento com Grace, diferente 

do sucedido em “Jumping monkey hill”, a partição das seções não é feita pela inserção de 

memórias, mas por um avanço no tempo, como se pode ver ao fim de uma subdivisão, quando 

do nascimento de Anikwenwa: “[...] e meses depois lá estava ela em cima de um monte de 

folhas de bananeira acabadas de lavar por trás da sua cubata, a fazer força e a puxar até o bebé 

deslizar para fora” (ADICHIE, 2012, p. 208); e no início da seguinte, em que este já é 

retratado como uma criança desenvolvida: 

  

Chamaram-lhe Anikwenwa: o deus da terra, Ani, tinha-lhes finalmente 
concedido um filho. Era escuro e robusto e tinha a curiosidade alegre de 
Obierika. Obierika levava-o a colher ervas medicinais, a ir buscar barro para 
a olaria de Nwamgba, a torcer trepadeiras de inhame na horta (ADICHIE, 
2012, p. 209). 
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Desse modo, apresenta-se um corte temporal a cada seção, o que permite à escritora 

acrescentar um montante de características e fatos sobre Nwamgba e sua família em poucas 

páginas, sem que haja lacunas na história, dando a impressão de que, terminada a leitura do 

conto, se conhece a fundo a vida da referida personagem. A cisão do tempo narrativo justifica 

a passagem do tempo cronológico, além de desenvolver uma função organizativa, já que o 

conto em questão conta com um grande número de personagens e uma teia de relatos 

semelhantes aos que se encontram em textos do gênero romance, dado a sua extensão.  

 Da mesma maneira, pode-se observar, em outras narrativas selecionadas para este 

trabalho, a estruturação do conto a partir do resgate pela memória individual das personagens 

centrais, bem como as possibilidades oferecidas pela quebra, pausa ou corte temporal, a fim 

de proporcionar a densidade necessária à temática. É o caso de “Imitação”, cujos limites das 

subdivisões são orquestrados pelas reflexões acerca do passado de Nkem. Para a inserção de 

detalhes relevantes para a condição da personagem no tempo presente, unem-se, aqui, o uso 

da recorrência aos aspectos memorialistas e o uso da quebra temporal. Na primeira seção, 

têm-se a descrição de Nkem em sua casa, nos Estados Unidos, em uma ligação telefônica: 

 

Nkem está a olhar fixamente para os olhos esbugalhados e em bico da 
máscara de Benim por cima da lareira da sala quando fica a saber da 
namorada do seu marido. 
– Ela é muito nova. Vinte e um anos por aí – está a dizer ao telefone a sua 
amiga Ijemamaka (ADICHIE, 2012, p. 29). 
 
 

Na segunda, toma-se conhecimento dos acontecimentos que a levaram a esse país anos 

antes: “Ela estava grávida quando veio pela primeira vez para a América com Obiora. A casa 

que Obiora arrendou e mais tarde viria a comprar cheirava a fresco, como chá verde, e o 

acesso curto até a garagem estava atapetado com cascalho” (ADICHIE, 2012, p. 31). Ao 

longo de toda narrativa, avista-se esse movimento que revela, inclusive, as motivações que 

levaram Nkem a ser, ela própria, “amante” de homens casados antes de seu relacionamento 

com o marido e o peso psicológico em torno da imagem de “mulher bem-sucedida” em seu 

meio sociocultural.  

Dadas as reflexões acerca da memória e do jogo temporal como elementos 

fundamentais aos contos citados até o momento, faz-se importante marcar o teor psicológico 

dos contos, posto que o narrador assume o ponto de vista das personagens centrais, dispondo 

todo o enredo a partir das reflexões e questionamentos feitos por elas. Há aqui uma 
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composição que aborda dois elementos estéticos distintos, mas numa intenção de 

complementariedade. De um lado, as temáticas, fios condutores das histórias, apontam para 

um realismo que pretende tornar objeto de discussão as problemáticas sociais e culturais de 

determinado lugar, nesse caso Nigéria e Estados Unidos, na preocupação de abordar os 

enlaces da vida cotidiana, de outro, essa concepção estética, que muitas vezes impõe 

objetividade ao texto literário, é desconstruída pela escolha da voz narrativa.  

A subjetividade que confere a proposição psicológica está atrelada ao grau de impacto 

que as demandas socioculturais surtem na vida das mulheres de maneira particularizada, tudo 

isso narrado em terceira pessoa. Dessa maneira, o narrador está imerso na intimidade da 

personagem, narrando os fatos de forma interna, algo que se espera da narração em primeira 

pessoa, posto que a centralidade reside, entende-se, nos sentimentos e ações das protagonistas 

diante das demandas externas. Como se pode ver em “A historiadora obstinada”, no tocante à 

imposição imperialista e religiosa ocidental na vida de Nwamgba e Grace. Esse tema, presente 

no cotidiano dos sujeitos africanos de modo geral, é discutido por meio da reação de 

Nwamgba sobre a conservação dos seus preceitos culturais: 

 

Ficou deitada na cama a respirar com dificuldade, enquanto Anikwenwa lhe 
suplicava que se deixasse batizar e que recebesse a extrema-unção para ele 
poder fazer-lhe um funeral cristão, porque ele não poderia participar numa 
cerimónia pagã. Nwamgba disse-lhe que se ele se atrevesse a trazer alguém 
para esfregar um óleo imundo nela, ela esbofetearia essa pessoa com as suas 
últimas forças (ADICHIE, 2012, p. 221). 
 
 

Ou mesmo por intermédio da surpresa de Grace ao descobrir que ela e sua família eram 

consideradas “selvagens” aos olhos da administração inglesa:  

 

Grace pousou a pasta da escola, dentro da qual estava o seu livro de estudo 
com um capítulo intitulado “A Pacificação das Tribos Primitivas do Sul da 
Nigéria” [...].  
Foi Grace quem leu sobre estes selvagens, intrigada pelos seus costumes 
curiosos e sem sentido, não os relacionando consigo própria [...] (ADICHIE, 
2012, p. 221).   
 

 O que se obtém através do narrador é, antes de tudo, um relato daquilo que é inédito 

para estas personagens, sobre suas impressões acerca das pessoas e das coisas, a respeito das 

vicissitudes de se perceber sujeito no espaço que habita. Nesses contos, muito mais do que 

contar, a voz narrativa em terceira pessoa transporta aquele que lê para a história privada das 

mulheres aqui apresentadas.  
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 Pode-se dizer que a coletânea de contos, como um todo, resguarda o caráter 

psicológico e íntimo em sua construção narrativa. E, como é próprio do espaço experimental 

proporcionado pelo gênero conto, Adichie se utiliza da linguagem expressa no narrador para 

acrescentar um modo de contar que extrapola as linhas existentes entre o leitor e o texto 

literário. Em “A coisa à volta do teu pescoço”, as vivências de Akunna no país estrangeiro, 

bem como as memórias da juventude na Nigéria, são contadas por um narrador em segunda 

pessoa. 

  

Por vezes, ficavas sentada no colchão aos altos da tua cama de solteiro e 
pensavas na tua terra – nas tuas tias que vendiam peixe seco e bananas-da-
terra [...]; nos teus tios, que bebiam gin de produção local e atafulhavam a 
família e a vida num único quarto; nos teus amigos, que tinham vindo 
despedir-se de ti antes de partires [...]; nos teus pais, que muitas vezes iam de 
mãos dadas para a igreja ao domingo de manhã, com os vizinhos do quarto 
ao lado a rirem e troçarem deles [...] (ADICHIE, 2012, p. 125-126). 
  
 

 Em um momento, o enredo parece fluir no ritmo de uma conversa. Aquele que conta 

conduz, por meio dos relatos no passado, a personagem ao papel de espectadora da sua 

própria vida, como se pode ver no fragmento acima. Em verdade, paira no conto uma 

sensação de apagamento da figura da personagem como uma pessoa definida. O nome 

Akunna só é apresentado uma única vez: “Ele perguntou-te o nome e disse que Akunna era 

bonito. Ainda bem que não perguntou o que queria dizer, porque tu estavas farta de ouvir as 

pessoas dizerem – 'Riqueza de pai'? Quer dizer, tipo, o seu pai vai vendê-la a um marido?” 

(ADICHIE, 2012, p. 128), sem maiores informações para que se possa formar uma imagem 

nítida dessa mulher, como é possível em outros contos por meio da riqueza de detalhes nas 

discrições que parecem elaborar um desenho com as palavras.  

 Já em outro aspecto, tem-se o sujeito da narração, na maioria das vezes, pela variedade 

pronominal que substitui o nome próprio ou pelo verbo conjugado em segunda pessoa, 

completando a dificuldade de definição da personagem. Esse jogo narrativo acaba por levar a 

pessoa que lê a ocupar o lugar de personagem nessa história, uma vez que emerge do conto 

uma voz que tem seu discurso direcionado a uma pessoa específica: o tu. 

 

No entanto, semanas depois, apetecia-te escrever, porque tinhas histórias 
para contar. Apetecia-te escrever sobre a franqueza surpreendente das 
pessoas na América, sobre como te falavam impulsivamente sobre a mãe que 
estava a lutar contra um cancro, sobre o bebé prematuro da cunhada, o tipo 
de coisas que se deveriam esconder ou revelar só a pessoas da família que 
nos queriam bem (ADICHIE, 2012, p. 126).  
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 Se a narração em terceira pessoa dos contos anteriores já causa uma sensibilização, 

uma aproximação, pela estética que explora a construção psicológica da ficção, neste a 

intenção é a de imersão total pela aglutinação dos papéis leitor/personagem. Leitor e 

personagem se tornam a mesma pessoa, compartilhando da conturbada jornada de confronto 

entre dois mundos distintos. O experimentalismo estilístico de Adichie leva a uma experiência 

de empatia que se constrói no ato da leitura, o que surte efeito significativo na tentativa de 

explorar a intimidade feminina da personagem, acometida de modo visceral pelas 

complexidades do movimento diaspórico, ainda tão pouco discutido sob o ponto de vista da 

mulher. 

Nesse ponto, a elaboração do gênero literário conto se confunde com a construção 

feminina de gênero. À medida que Adichie apresenta as diversas faces do ato de contar, 

articula a este feito a própria construção subjetiva das mulheres, realçando os conflitos 

pessoais que dão vazão à reflexão acerca do caráter processual e transitório das demandas 

femininas. Ao final, o trabalho criativo com a linguagem e as escolhas estéticas da escritora 

nigeriana, parecem estar comprometidos com o que Ogliari (2012, p. 61) afirma ser o papel 

do gênero conto por excelência, o “simples ato de reunir as pessoas e de contar algo: do 

simples ato de contar histórias”.  

 

 

2.3 Das coisas que estão à volta do teu pescoço 

 

Para questionar as demandas femininas nas diversas mulheres apresentadas por 

Adichie em sua literatura, é coerente atentar para a complexidade acerca das questões 

reguladoras de gênero e dos elementos presentes nas relações culturais que, inerentemente, 

são apresentadas pelo texto literário, pois, como lembra Inocência Mata: 

 

[...] o adentramento textual é – acaba por ser – também um veículo para o 
conhecimento da aventura histórica de uma geração, de um segmento, de 
uma comunidade, de um povo, de um país, pois é preciso lembrar sempre, 
mesmo correndo o risco de repetir o óbvio, que ‘a literatura é produção 
social, parte integrante de uma realidade e de uma história nunca neutras’ 
(MATA, 2012, p. 133). 
 
 

 De início, se faz relevante considerar que assim como as feministas e estudiosos de 

gênero europeus e norte-americanos preocuparam-se com a investigação histórica em torno 
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dos papéis de gênero, almejando encontrar nas trocas cotidianas da sociedade as marcas que 

relegaram a mulher ao lugar subalterno, em África, da mesma forma, observou-se a 

importância de recorrer a esse método investigativo no intuito de buscar o indicativo da 

particularidade local das questões de gênero. Tais estudos, ao mesmo tempo, procuraram se 

contrapor à presunção teórica daqueles que acreditam que o estudo da História Clássica, 

partindo das problemáticas europeias, pode ser a chave para compreender as existentes nas 

sociedades africanas.  

 É nessa perspectiva, articulando novas narrativas acerca dos diversos mundos que 

compõem a África, que Cheikh Anta Diop (2014) elabora seu trabalho. O intelectual aborda 

as temáticas do matriarcado e patriarcado na Antiguidade Clássica com um olhar diferenciado 

para a formação das sociedades africanas, desconstruindo a ideia de evolução e substituição 

do matriarcado pelo patriarcado. Sobre sua investigação a respeito da África Negra, como 

nomeia no texto, após indicar vários elementos que comprovam a sua tese, ele escreve: 

“Conclui-se do exposto que o regime matriarcal é geral em África, quer na Antiguidade, quer 

nos nossos dias” (DIOP, 2014, p. 66).  

 A relevância em abordar o apontamento histórico feito por Diop, embora não seja a 

nossa pretensão aprofundar a discussão sobre o matriarcado neste trabalho, reside na diferença 

que separa a estruturação social nos dois sistemas distintos. Na incidência da questão 

feminina, tem-se uma mudança significativa de perspectiva, considerando as diferenciações 

que caracterizam o papel da mulher em cada organização, bem como sua importância. Ao 

ouvir-se as vozes que indagam sobre a problemática de gênero, as perguntas ao redor do 

matriarcado, da “matrifocalidade” e da “matrilinearidade” (ADESINA, 2012) parecem 

exercer grande influência na pesquisa desenvolvida nos territórios africanos.  

 Cabe ressaltar nesse campo as contribuições da antropóloga Ifi Amadiume e da 

socióloga Yeronke Oyewumi, ambas nigerianas e estudiosas das questões de gênero em 

sociedades africanas. Por meio do estudo desenvolvido por Jimi Adesina23 , em Práticas da 

Sociologia Africana: Lições de endogeneidade e género24 na academia, se tem uma 

demonstração das teorias desenvolvidas pelas nigerianas, nas quais tanto uma quanto outra, 

em suas respectivas pesquisas, consideram que o passado matrilinear das primeiras sociedades 

africanas influenciaram diretamente na forma como a concepção de gênero se estabelece 

atualmente na Nigéria. No cerne da análise é desenvolvida a tese de que a ideia de gênero 
                                                           
23 Professor de Sociologia na Universidade de Western Cape, na África do Sul, doutorou-se em Sociologia na 
Grã-Bretanha. Os seus interesses de pesquisa centram-se nas áreas da economia política para o desenvolvimento 
de África, teoria social, a herança intelectual africana e política social. 
24 Reproduziu-se a grafia utilizada pelo tradutor do texto em questão.  
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ligada ao corpo e a determinação de funções tendo em vista a concepção sexualizada, parte de 

uma concepção disseminada após a empreitada imperialista.  

 Como ressaltam as autoras em algumas sociedades, a divisão de tarefas não levava em 

consideração a categoria de gênero. As atividades desenvolvidas por mulheres e homens 

estavam ligadas por uma relação de complementariedade. Além disso, a mulher não 

enfrentava restrições no contexto político e econômico em seu núcleo social, chegando até 

mesmo a ocupar lugares de destaque25. Como argumentam as intelectuais, as relações de 

“senioridade”, de acordo com a idade dos membros do grupo, eram as responsáveis pela 

hierarquia, ao contrário do liame dualístico de gênero que acompanha a divisão do trabalho e 

as demais relações sociais na história Ocidental. Como indica Adesina, em uma reflexão sobre 

o trabalho das autoras nigerianas: “A exclusão das mulheres da esfera económica e/ou pública 

da política e da sociabilidade, não é inerentemente humana ou africana” (2012, p. 207).  

 Seguindo o raciocínio do autor, as questões de gênero, como estão postas nas 

sociedades africanas, são resultado de encontros culturais, com raízes que vão além de uma 

tradição ancestral, em um encadeamento com elementos externos iniciados no contato com as 

idiossincrasias ocidentais. Essa maneira particular de se voltar à condição da mulher africana 

remete de imediato à homogeneização do sujeito subalterno, a qual se opõe Spivak em Pode o 

Subalterno Falar? (2014). 

 A intelectual lega uma contribuição bastante significativa ao localizar a intenção 

essencialista no cerne das teorias que se colocaram ao lado do sujeito subalternizado e, no 

entanto, conservam a prática agenciadora do preceito ocidental de “falar por”, negando o 

direito de fala a esse sujeito que permanece no silêncio, pois não encontra meios de dizer 

sobre a particularidade da sua experiência no mundo. Nessa perspectiva, a crítica feminista 

canônica (europeia e norte-americana), também é posta em discussão, pode-se assim dizer, 

pois como ressalta Spivak:  

 

No outro lado da divisão internacional do trabalho, o sujeito da exploração 
não pode conhecer nem falar o texto da exploração feminina, mesmo se for 
assegurado à mulher – de forma absurda pelo intelectual que não pode 
representá-la – um espaço no qual ela possa falar. A mulher [subalterna, do 
Terceiro Mundo] se encontra duplamente na obscuridade (2014, p. 89-90). 
 
 

                                                           
25 Embora, deve-se ressaltar, a título de pôr em dúvida a dita relação igualitária nos territórios africanos, um dos 
contos de Adichie passado em um contexto pré-imperialista, "A Historiadora obstinada", indica relações em 
desequilíbrio entre mulheres e homens, contexto no qual elas são postas, em diversos momentos, em lugares 
submissos em relação ao patriarca. 
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Diante da denúncia da prática que continua a obliterar o sujeito subalterno, a mulher 

especificamente, compreende-se que a crítica que emerge das margens, como é o caso do 

movimento feminista, negro e das minorias de classe (de grande importância para a inserção 

do sujeito “marginal” no discurso político), se não atentar para a sua própria heterogeneidade 

constitutiva, argumento primeiro para acessar o sujeito subalterno, segundo Spivak, corre 

grande risco de silenciar ou reforçar o silêncio já existente dos sujeitos que emergem de um 

lugar enunciativo diferenciado.   

 Convergente com o pensamento da autora, faz-se relevante para este trabalho o 

argumento de que aquelas mulheres localizadas “no outro lado da divisão internacional do 

trabalho do capital socializado, dentro e fora do circuito da violência epistêmica da lei e 

educação imperialistas”, “[...] Não há nenhum espaço a partir do qual o sujeito subalterno 

sexuado possa falar” (SPIVAK, 2014, p. 70), pois é necessário o estabelecimento de novos 

espaços de emergência, constituídos pelas vozes outrora silenciadas. 

 Dessa maneira, para ouvir a heterogeneidade das vozes das mulheres subalternas é 

necessário atentar para a heterogeneidade também na construção de gênero e de que forma 

escritoras como Adichie “constroem ou descontroem os gêneros” (VICENTINI, 1989, p. 51) 

em sua criação ficcional. Para tanto, atenta-se nas personagens criadas por Adichie, com o 

suporte oferecido por Spivak (2014), considerando tanto o lugar da diferença, evidenciado 

pelas teorias de gênero no contexto africano, quanto as marcas de gênero dos contextos 

ocidentais que fazem parte igualmente da constituição do sujeito nigeriano atual, pois, como 

marcado pela escritora, a condição das personagens nigerianas está envolta em uma 

complexidade que vai além das dualidades bem definidas.  

Nas páginas iniciais do livro Sejamos Todos Feministas (2015), que serve como 

epígrafe no início deste capítulo, encontra-se uma citação que permite refletir o mundo ao 

redor. Percebe-se, por meio do texto fundamentado em relatos biográficos, mais uma 

intervenção crítica feita pela escritora, o que indica também uma possibilidade de análise para 

o seu texto ficcional. O trecho de abertura comunica a percepção de um desequilíbrio nos 

papéis de gênero, nos quais estão incluídas as mulheres nigerianas, mas não somente isso, 

pois Adichie também aborda a experiência das mulheres no espaço estrangeiro, o qual ela 

passou a compartilhar em sua estadia nos Estados Unidos.  

Cita-se a prática diaspórica da escritora, pois no desenvolvimento deste trabalho, tem-

se a concepção de que o trajeto pessoal atua de forma significativa na criação artística, não 
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pelo modelo analítico autobiográfico, mas pelo poder que as experiências pessoais exercem 

sobre a maneira de enxergar o mundo.  

Diante da motivação provocada pelo desconforto, buscou-se nos contos em A Coisa à 

volta do teu pescoço (2012) a inquietação acerca da condição feminina a partir da seguinte 

fala em “Jumping monkey hill” “– Mas porque é que nós não dizemos nada? – perguntou 

Ujunwa. Ergueu a voz e olhou para os outros. – Porque é que nunca dizemos nada?” 

(ADICHIE, 2012, p. 119).26  

A indagação de Ujunwa precede a ação contestatória que desafia uma lógica de 

subalternidade no conto em questão. Como alvo dessa ação, encontra-se a resignação 

feminina, apresentada como uma constante nos contos. A fim de buscar as causas de tal 

passividade revelada pela experiência das personagens, estendeu-se a pergunta posta no 

parágrafo anterior às demais conjunturas observadas nos textos. Desse modo, conseguiu-se 

chegar aos elementos que compõem o que é entendido como um apagamento do sujeito 

feminino, observado numa esfera cultural, coletiva, e também em seu efeito individualizado 

sobre a organização subjetiva das mulheres ficcionais de Adichie. 

Enquanto em “Jumping monkey hill” se pergunta o motivo para o silêncio, no conto 

“Imitação” a personagem Nkem revela o desejo de “ter uma palavra a dizer” (ADICHIE, 

2012, p. 31), de forma que, em muitos momentos, a voz narrativa deixa as marcas de 

situações em que existe a necessidade do dizer, mas esta nunca é externada, como mostra o 

fragmento sobre a ausência do marido: “E, embora Nkem conhecesse muitos casais nigerianos 

que viviam juntos todo o ano, não disse nada” (ADICHIE, 2012, p. 32); e a respeito da 

vivência no país estrangeiro: 

 

Nunca chegaram a decidir que ela ficaria na América com os filhos [...]. Ela 
nunca tinha imaginado que os seus filhos iriam frequentar a escola, com 
crianças brancas cujos pais tinham mansões em colinas isoladas, nunca tinha 
imaginado esta vida. Por isso, não disse nada (ADICHIE, 2012, p. 34). 
 
 

 A vida de Nkem parece seguir num fluxo fora do seu controle, alheio a sua vontade, 

pois o ato de calar não demonstra concordância, mas revela, na verdade, a relação de 

submissão que ela mantém com seu marido, Obiora. O que as lembranças da personagem 

                                                           
26 Embora no texto original esteja escrito: “But why do we say nothing?” Ujunwa asked. She raised her voice 
and looked at the others. “Why do we always say nothing?” (ADICHIE, 2009, p. 112), no livro em português, 
optou-se pelo uso do “porque”, quando o mais recomendado seria traduzir o “why” como “por que”, o 
correspondente em português para perguntas no início da sentença. Como em todo o trabalho utiliza-se o livro 
traduzido, decidiu-se por transcrever a grafia tal e qual o colocado pela tradutora. 
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apresentam é uma história marcada pela sujeição, perpetuada no casamento, já que o fato de 

ter encontrado um Grande Homem27 em condições de sanar os problemas financeiros de seus 

pais, outra problemática ao redor de Nkem, não libera a personagem das amarras dos papéis 

de gênero. 

Adentrando na tessitura de “Imitação”, se faz necessário resgatar na narrativa pela voz 

da própria personagem, como as implicações da pobreza, em termos financeiros, é também 

responsável pelo poder opressor, uma vez que se evidencia sua participação na construção de 

gênero, como indica o trecho abaixo: 

  

Ela era a ada, ao fim e ao cabo, e sentia vergonha, mais ainda do que 
frustação, por não poder fazer nenhuma das coisas que se esperavam da 
Primeira Filha, por seus pais continuarem a viver com dificuldade na quinta 
sem água, por os seus irmãos ainda andarem a vender pão nos parques das 
camionetas (ADICHIE, 2012, p. 38. Grifos da autora). 
  
 

No trecho acima confirma um sentimento de culpa por parte de Nkem, por se sentir 

incapacitada diante da situação difícil de sua família, antes da união com Obiora. É relevante 

assinalar que a “vergonha”, sentimento que ela indica ser mais forte que a “frustração”, dá 

uma pista importante sobre a conjuntura cultural. Isso porque o ser frustrado habita o íntimo 

do sujeito não depende necessariamente, do olhar de fora. A vergonha, no entanto, está 

diretamente ligada à opinião externa ao sujeito. No caso de Nkem, as “coisas que se 

esperavam da Primeira Filha”, podem ser associadas à expectativa dos pais em relação à 

primogênita, mas não só isso.  

Como se indicou no primeiro capítulo, as sociedades atuais na Nigéria conservam um 

senso de coletividade por meio da relação de parentesco baseado no lar ancestral da família, o 

que remete a organizações anteriores ao contato com as culturas ocidentais. Encontram-se 

evidências sobre o tema em quase todas as obras da respectiva autora, bem como nas 

construções literárias de outro escritor nigeriano, Achebe, em romances como Things Fall 

Apart28, de 1958. Pensando no coletivo, que desempenha uma força significativa sobre as 

subjetividades dos sujeitos, entende-se que há um peso sociocultural nessa “Primeira Filha”, 

de forma que seu insucesso sob a perspectiva reguladora do grupo (não conseguir um bom 

                                                           
27 Em todos os textos da escritora, desde os contos até os romances, é feita a referência ao Grande Homem (Big 
Man) nigeriano, iniciado em letras maiúsculas para marcar ainda mais sua particularidade e prestígio. Inferiu-se 
a partir das descrições que acompanham o Grande Homem, que este é sempre um homem rico, que detém uma 
influência significativa em determinado meio. Trata-se de alguém que pelo poder aquisitivo, principalmente, 
consegue lograr respeito entre seus pares na sociedade e no seio familiar. 
28 Publicado originalmente em Inglês, o texto foi traduzido no Brasil como O Mundo se Despedaça em 2009, 
pela editora Companhia da Letras. 
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marido no tempo considerado adequado seria um exemplo) aumenta potencialmente a 

humilhação da mulher. 

Ao considerar a descrição detalhada feita pelo narrador, pode-se inferir um constructo 

cultural que legitima, para além da obrigação de ajudar os pais e irmãos na vida adulta, a ideia 

de realizar um bom casamento para obter, por meio dessa prerrogativa, o assentimento da 

sociedade enquanto mulher que segue o que lhe é prescrito. Tem-se, então, uma conjuntura 

marcadamente patriarcal, na qual a mulher é relegada à imobilidade diante dos lugares 

estabelecidos, encontrando respaldo somente por meio da figura masculina. 

 

Ao princípio, quando veio para a América para ter o bebé, sentia-se 
orgulhosamente entusiasmada porque tinha casado com um membro de uma 
liga cobiçada, a Liga dos Homens Nigerianos Ricos que Mandavam as 
Mulheres para a América para Terem os Seus Filhos. Depois, a casa que 
tinham arrendado foi posta à venda. Um bom preço, disse Obiora, antes de 
lhe dizer que a comprariam. Ela gostava quando ele dizia <<nós>>, como se 
ela, de facto, tivesse algum voto na matéria. E gostava que ele tivesse 
passado a pertencer a mais outra liga, a dos Homens Nigerianos Ricos que 
Tinham Casa na América (ADICHIE, 2012, p. 33). 

 
O excerto acima exemplifica de que maneira se desenvolve a vida à sombra do 

marido. Em uma relação comparativa, é possível elucidar a opressão da mulher nesse cenário: 

existe entusiasmo na ideia de ter-se casado com um homem importante, em detrimento das 

escolhas e conquistas pessoais. O “eu” feminino está sempre alienado ao masculino. Esse 

aspecto é realçado pelo desânimo da personagem ao lembrar-se do curso de secretariado, 

mesmo considerando o fato de ser uma conquista pessoal (salientada pelo grau de dificuldade 

que a circunstância de pobreza impõe), em vistas dos “homens que não a pediram em 

casamento porque ela tinha frequentado uma escola de secretariado, não uma universidade” 

(ADICHIE, p. 38). 

 Em um espaço no qual o nível de escolaridade da mulher e quaisquer outras 

características consideradas positivas nela, como a beleza física, estão submetidas à opinião 

do homem e à condição de ascensão social, convém afirmar que a falta de poder aquisitivo, 

reforça a subalternidade avistada em Nkem, ao passo que mostra mais uma camada do 

subjugo feminino ao desvendar o entrecruzamento de classe social e gênero. Por conseguinte, 

observa-se o apagamento do “eu” gradativamente, a troco de atender as necessidades que se 

avultam urgentes: 

 

Andou com homens casados antes de Obiora – que rapariga solteira em 
Lagos não o fazia? Ikenna, um homem de negócios, pagara a conta do 
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hospital do pai dela quando ele fez a operação à hérnia. Tunji, um general do 
exército já aposentado, tinha mandado consertar o telhado da casa dos pais 
dela e comprara-lhes os primeiros sofás a sério que tinham tido. Teria 
considerado a hipótese de ser a sua quarta mulher – ele era muçulmano e 
podia tê-la pedido em casamento – para ele ajudar a pagar os estudos dos 
seus irmãos mais novos (ADICHIE, 2012, p. 37-38). 
 
 

Nessa passagem do texto de Adichie, confirma-se o quanto a difícil vida financeira da 

família potencializou a sujeição feminina. “Andar com homens casados” faz parte da busca 

por alguém que pode oferecer algo melhor, e como consequência de uma transação injusta e 

desigual, o homem oferece estabilidade financeira e a mulher oferece tudo que tem.  

Em Sejamos Todos Feministas (2015), Adichie diz: “Se repetimos uma coisa várias 

vezes, ela se torna normal. Se vemos uma coisa com frequência, ela se torna normal” (2015, 

p. 16). Sua colocação é reafirmada pela pergunta retórica feita por Nkem no trecho acima. Em 

sua fala reside o tom da “normalidade” presente também na existência da amante de seu 

marido, recém-descoberta. A personagem, por meio da sua história privada, coloca em 

evidência um círculo de sujeição comum à cidade onde passara a juventude, comprovando a 

reprodução de práticas que demonstram o caráter amplamente disseminado e bem definido 

dos lugares ocupados por mulheres e homens nesse espaço.  

 Ao pensar na reprodução de costumes que finda por ditar os comportamentos, se 

reconhece que por trás das regras que regulam quem se deve ou não ser, o que se tolera ou 

não fazer, existe uma articulação complexa, composta por diferentes camadas. O histórico de 

pobreza de Nkem desvenda uma dessas camadas e denuncia o contexto da desigualdade de 

classe, bem como a violência dos subempregos e das péssimas condições de vida, reforçando 

o silêncio já imposto pela diferença de gênero.  

Spivak (2014) ressalta o silenciamento duplo imposto à “mulher subalterna do 

Terceiro Mundo”, de modo que a duplicidade está ligada a uma cultura local: as tradições às 

quais tais mulheres estão vinculadas denotam a predominância de uma lógica patriarcal, logo, 

se estabelece o primeiro sistema opressivo; em conjunto com o poder colonial, agravando a 

subalternidade feminina, que além de subjugada pelo mote ocidental de “selvagem”, é 

reprimida por mais uma face do patriarcado made in Europa.  

Dito isto, Spivak identifica a dupla obscuridade feminina entre a tradição local e o 

poder colonial (2014, p. 85). Transportando tal problematização para os espaços explorados 

por Adichie a partir da mulher nigeriana, identificam-se os desdobramentos da questão 

evidenciada por Spivak, localizando a dualidade com base: primeiro, nos papéis impostos 

pelo gênero; segundo, nos elementos que são articulados fora do gênero, mas que interferem 
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sobremaneira por meio da interseção. Sendo assim, Nkem é duplamente silenciada pelo 

constructo de gênero em conjunto com as implicações da classe social.  

Para exemplificar que a transversalidade das questões de gênero compõe uma 

tendência dos estudos feministas, evidencia-se a voz de Judith Butler em Problemas de 

Gênero: feminismo e subversão da identidade (2015), no âmbito da teoria Queer norte-

estadunidense, que afirma:  

 

Se alguém ‘é’ uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; 
o termo não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero 
da ‘pessoa’ transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque 
o gênero nem sempre se constituiu de maneira coerente ou consistente nos 
diferentes contextos históricos, e porque o gênero estabelece interseções com 
modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades 
discursivamente constituídas. Resulta que se tornou impossível separar a 
noção de ‘gênero’ das interseções políticas e culturais em que 
invariavelmente ela é produzida e mantida (BUTLER, 2015, p. 21). 
 
 

 Em concordância com a afirmação de Butler, e por entender-se que a mudez da mulher 

subalterna foi mantida pela negligência em assumir a questão da diferença, da particularidade 

de cada sujeito ou grupo social, reafirma-se, junto com as estudiosas acima citadas, a 

relevância conjuntural. Por isso, além da personagem Nkem, cabe aqui notabilizar as 

especificidades das demais protagonistas nos outros contos selecionados para este trabalho. 

Podemos ler: “Edward recostou-se e disse: – Nunca é exatamente assim na vida real, pois 

não? As mulheres nunca são vítimas dessa maneira tão boçal e certamente não na Nigéria. A 

Nigéria tem mulheres em altos cargos. O ministro com mais poder no governo atual é uma 

mulher” (ADICHIE, 2012, p. 121). 

Assim afirma Edward, um professor de literatura africana, vindo da Inglaterra, que, 

similar ao que acontece nas relações sociais cotidianamente, nega a violência infringida à 

mulher como uma maneira, não reconhecida por ele próprio, de justificar/legitimar seu 

respectivo domínio provido pelo instituído e institucionalizado poder masculino. No conto em 

questão, “Jumping monkey hill”, diante de toda sua calma e benevolência, ele é responsável 

por atos preconceituosos em relação ao gênero e racista em suas “certezas” do que vem ou 

não a ser genuinamente africano. Por hora, tratou-se das relações de gênero, tendo como cerne 

a voz de Ujunwa, personagem central da narrativa. 

Nesse ponto, antes de dar continuidade à análise, cabe ressaltar o potencial crítico do 

texto literário na abordagem de temas que continuam envoltos numa espécie de mancha de 

incômodo. Como evidencia Perrot, existe uma falta em relação a trabalhos que abordem 
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historicamente a sexualidade, resultando em um silêncio ainda maior sobre a “violência 

histórica exercida sobre as mulheres” (2005, p. 451). Dessa forma, a literatura das margens 

que versa acerca da agressão física ou mesmo do assédio sexual às mulheres, propõe uma 

reflexão que pode contribuir com as lutas sociais, principalmente em um momento de 

discussão intensa sobre a cultura do estupro, como a que se trava atualmente em todo mundo. 

“Participar do trabalho antissexista entre as mulheres de cor ou as mulheres sob a opressão de 

classe no Primeiro ou no Terceiro Mundo está inegavelmente na ordem do dia” (SPIVAK, 

2014, p. 111), tendo em vista que esta produção está comprometida com a desconstrução de 

silêncios por meio da crítica literária. 

No conto, Ujunwa, ao passo que ficcionaliza sua própria história, desvenda, em 

conjunto, a pretensão do sujeito agenciador, como podemos caracterizar Edward, em sua 

insistente objetificação do sujeito feminino. Na ficção curta que elabora como trabalho final 

da “Oficina de Escrita Criativa de Escritores Africanos”, a personagem criada por Ujunwa, 

nomeada de Chioma, problematiza a condição da mulher em situações de abuso, na tentativa 

de conseguir um emprego na cidade de Lagos, Nigéria. Nas circunstâncias dispostas pela 

entrevista, reside a sugestão, por parte do entrevistador, da relação sexual como moeda de 

troca: 

 

[...] todas as quintas-feiras compra o The Guardian e esquadrinha a secção 
de empregos e envia o seu currículo em envelopes de papel pardo. Passam-se 
semanas sem ter resposta. Finalmente, recebe um telefonema a convidá-la 
para uma entrevista. Depois das primeiras perguntas, o homem diz que vai 
contratá-la e depois encaminha-se para ela, põe-se por trás dela e passa-lhes 
as mãos por cima dos ombros para lhe apalpar os seios. Ela bufa: – Estúpido! 
Nem sabe respeitar-se a si próprio! – e vai-se embora (ADICHIE, 2012, p. 
108). 
 
 

O corpo feminino como objeto sexualizado constitui-se tema recorrente neste enredo, 

retomado na experiência vivida por Ujunwa durante as duas semanas de realização da oficina. 

Por meio do narrador, voz que revela desde os fatos ocorridos no presente com a personagem 

até seus pensamentos a respeito dos lugares e pessoas, tem-se os indícios da violência 

dissimulada: “Ao princípio, Ujunwa tentou não reparar que muitas vezes Edward fitava o seu 

corpo, que os seus olhos nunca se dirigiam para o seu rosto, mas sempre mais para baixo” 

(ADICHIE, 2012, p. 114).  
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Pode-se apontar experiência semelhante na história que dá nome à coletânea de 

contos. Em “A coisa à volta do teu pescoço”, Akunna, após sua chegada aos Estados Unidos e 

morando de favor na casa de parentes, é acometida pela seguinte situação: 

 

Riste-te com o teu tio e sentiste-te à vontade na casa dele; a mulher dele 
chamava-te nwanne, irmã, e os seus dois filhos, em idade escolar, 
chamavam-te Titi. Falavam igbo e comiam garri ao almoço e era como em 
casa. Até o teu tio vir à cave atravancada onde dormias com caixotes velhos 
e embalagens e te apertar à força contra si, apertando-te as nádegas e 
gemendo. [...] Depois de o empurrares, ele sentou-se na tua cama – ao fim e 
ao cabo, a casa era dele – e sorriu e disse que aos vinte e dois anos já não 
eras propriamente uma criança. Se tu deixasses, ele faria muitas coisas por ti. 
As mulheres espertas era o que faziam. Como é que julgavas que aquelas 
mulheres em Lagos com empregos bem pagos chegavam lá? Até mesmo as 
mulheres na cidade de Nova Iorque? (ADICHIE, 2012, p. 124-125. Grifos da 
autora). 
 

 
Para a mulher, a impossibilidade de escolhas é literalmente corporificada. Transitar 

nas diversas instâncias sociais é sempre um risco, pois o poder sobre seu corpo parece estar 

sempre em negociação, sendo reivindicado como um “passe” para que tenha acesso a um 

emprego ou até mesmo a um teto. Essas personagens desvelam o impedimento que começa 

pelo corpo e o fato de se voltar contra a violência não significa liberdade, já que esta 

permanece em falta de alguma maneira. Quando se tem força para defender seu corpo, as 

oportunidades do convívio social lhes são negadas, como o emprego de Chioma ou o afeto do 

trato familiar em terras estrangeiras de Akunna; do contrário, se não tem meios para resistir, 

seu próprio corpo será o lugar da privação. 

Ao reconhecer o corpo feminino cerceado, encontram-se pistas em “Jumping monkey 

hill” que tornam essa conjuntura ainda mais complexa. À medida que observamos a 

progressão das investidas do intelectual inglês, se entende que a inserção do elemento racial 

particulariza a estratégia objetificadora que resume a mulher negra, nesse caso a personagem 

Ujunwa, o objeto sexual que se quer disponível para satisfazer o exotismo do homem branco. 

Neste ponto, pode-se inferir a intencionalidade da construção literária em expor as diversas 

formas que o discurso machista dispõe a fim de inferiorizar o sujeito feminino. Logo, a 

sexualidade estereotipada da mulher negra revela a matéria racial que se entrecruza com as 

questões de gênero: 

 

– O Edward está sempre a olhar para o meu corpo – disse. O queniano e a 
sul-africana branca e a zimbabueana fitaram-na. – O Edward está sempre a 
olhar para o meu corpo – repetiu Ujunwa. O queniano disse que era óbvio 
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desde o primeiro dia que o homem se punha em cima daquela tábua rasa da 
mulher a desejar que fosse Ujunwa; a zimbabueana disse que o olhar de 
Edward era sempre lascivo quando ele olhava para Ujunwa; a sul-africana 
branca disse que Edward nunca olharia assim para uma mulher branca, 
porque o que sentia por Ujunwa era uma atração sem respeito (ADICHIE, 
2012, p. 117). 
 
 

A “atração sem respeito” indicada no trecho faz referência ao esvaziamento subjetivo 

da mulher negra, vista somente pelo teor sexual que, naturalizado, ganha relevo pela 

concepção ainda sustentada da “selvagem” que nada mais tem a oferecer se não seu corpo 

para a satisfação masculina, uma ideia, inclusive, que Diop (2014) aponta quando informa a 

respeito da mulher nas sociedades patriarcais. Esta não era integrada em nenhuma atividade 

social, seu papel era meramente reprodutivo e para a satisfação do grupo de homens ao qual 

pertencia. Quando ela não mais atendia a esses requisitos, era literalmente descartada. 

Nesse sentido, como lembra Sandra Regina Goulart Almeida, em Inscrições culturais 

do corpo feminino, as estratégias de dominação sobre o corpo da mulher, em particular o da 

mulher negra29, são utilizadas desde as investidas coloniais em “um equivocado movimento 

metonímico que desliza do domínio territorial para a possessão das mulheres nativas” (2015, 

p. 97). Por mais que o controle do território não se dê aos moldes do período colonial ao qual 

a autora se refere, o corpo feminino continua mistificado, como objeto de prazer a ser 

desbravado. Vê-se incidir sobre o corpo da mulher negra uma violência histórica que até os 

dias atuais não foi desconstruída. É por essa construção histórica que os atos de Edward são 

fundamentados. 

A reflexão tecida até o momento sobre as proibições e agressões ao “corpo feminino 

racializado”, tomando o termo utilizado por Almeida (2015), remete à discussão proposta por 

Spivak (2014) a respeito da auto-imolação das viúvas na Índia. As interdições às mulheres 

indianas se dividem entre o patriarcado local, pelo qual se legitima o ato suicida após a morte 

do marido, e o discurso pós-colonial, que ao assumir uma responsabilidade representativa – 

tomando para si o direito sobre o corpo, desconsiderando a subjetividade da mulher subalterna 

privada de voz – agrava sobremaneira a sua condição de subalternidade.  

Como se pode observar pelo relato dado em Pode o Subalterno Falar? (2014), as 

barreiras construídas em volta do feminino são diversas e incidem fortemente nesse corpo que 

                                                           
29 Justifica-se a necessidade de marcar que foi utilizado o referencial crítico de Almeida para ressaltar a 
particularidade da mulher negra, pois no capítulo em questão, citado acima, a autora trabalha com a mulher 
diaspórica, considerando a perspectiva entre colonizado e colonizador, o que leva a um contexto mais 
abrangente, já que outros espaços (como o continente americano citado por ela) também sofreram com o 
processo de colonização. 
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permanece aprisionado. As mulheres apresentadas por Adichie, situadas no contexto 

contemporâneo, carregam consigo o peso da herança histórica, o que implica à mulher a 

difícil tarefa da desconstrução, ao mesmo tempo, das amarras opressivas externas e internas. 

As facetas contextuais que se unem – modificando – à experiência de gênero agravam a 

solidão e o enclausuramento, como se constata no estado absurdo de Akunna: “Por vezes, 

sentia-se invisível e tentavas atravessar a parede do teu quarto para o corredor e quando batias 

contra a parede ficavas com nódoas negras nos braços. [...] À noite, algo se apertava à volta do 

teu pescoço, algo que quase te sufocava antes de adormeceres” (ADICHIE, 2012, p. 127). 

 O sofrimento físico e psicológico elucida as consequências da conjuntura em 

desequilíbrio. Como se atesta no decorrer destas páginas, os fatores externos, alinhados às 

prerrogativas culturais prescritas ao gênero, recaem sobre as mulheres de maneira 

particularizada. Por isso, as batalhas travadas pelo sujeito feminino subalterno são múltiplas. 

Contudo, existem pontos que unificam a opressão – no caso das três personagens (Nkem, 

Ujunwa e Akunna) aponta-se o elemento de classe e a carência de posses como um aspecto 

em comum que reifica a injustiça de gênero. 

No caso de Akunna, em “A Coisa à volta do teu pescoço”, a situação de dificuldade 

financeira é intensificada pela condição estrangeira. Além da preocupação com as 

necessidades básicas, como alimentação e moradia, se faz necessário um discernimento maior 

para lidar com a distância da família e amigos, e com as hostilidades realçadas pelo encontro 

cultural. No terceiro capítulo, aborda-se de forma precisa o conjunto de questões acerca da 

diáspora. Por hora, ressalta-se a importância da articulação cultural alheia que incide sobre as 

personagens como mais um componente atuante no constructo de gênero. 

Partindo da problemática vislumbrada na personagem Akunna, Adichie evidencia as 

tensões culturais também em território nigeriano, acrescentando à sua literatura o encontro 

entre colonizado e colonizador. Constata-se esse feito através de Grace, na narrativa de “A 

Historiadora obstinada”. Tal personagem nasce em uma conjuntura extremamente dividida. 

Ela faz parte, juntamente com seu irmão que ocupa apenas papel figurativo, da primeira 

geração de sua família que cresce entre os costumes e as tradições ancestrais locais e a cultura 

ocidental estrangeira, disseminada na região por meio da religião cristã, em escolas de 

missionários ingleses. 

A personagem cresce entre os dois mundos que, até certo momento, parecem existir 

em sua vida de forma separada devido o extremismo da religião ocidental, incapacitando o 
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diálogo entre culturas. Ainda na infância, Grace começa a observar as relações de poder no 

cerne do encontro entre mundos distintos, como mostra o trecho: 

 

Foi Grace quem leu sobre estes selvagens, intrigada pelos seus costumes 
curiosos e sem sentido, não os relacionando consigo própria até que a sua 
professora, a irmã Maureen, lhe dizer que não podia referir-se às cantigas ao 
desafio que a sua avó lhe tinha ensinado como poesia, porque as tribos 
primitivas não tinham poesia (ADICHIE, 2012, p. 221-222).  
 
 

Como esclarece Kabegele Munanga (2009), a negação de que as sociedades africanas 

possuíam um sistema organizado dentro de uma articulação cultural e social próprias, forçou 

uma remodelação negra constituída do “retrato-acusação”. Essa forma de enxergar o negro e a 

cultura produzida em seu território, aliena e desvaloriza diante da afirmativa de que tudo 

relacionado à pessoa negra é negativado, semelhante ao que ocorre em “Jumping monkey 

hill”.  

Essa negação fazia – e continua fazendo – parte da estratégia colonialista/imperialista 

para esvaziar, inferiorizando, o sentindo de mundo daqueles que não atendem aos padrões 

hegemônicos na investida agenciadora. Como aponta o intelectual, a intervenção religiosa fez 

parte da “missão colonizadora” promovida pela expansão europeia a partir do século XV. Em 

suas palavras: 

 

Como se sabe, a dominação colonial na África resultou da expansão de dois 
imperialismos: o do mercado, que se apropriou da terra, dos recursos e dos 
homens; o da história, que se apossou de um espaço conceitual novo: o 
homem não histórico, sem referências nos documentos escritos 
(MUNANGA, 2009, p. 27). 
 
 

Em diálogo com o fragmento acima, deve-se dizer que a ação religiosa nesse período 

está diretamente relacionada aos dois imperialismos citados pelo intelectual. Ao passo que a 

educação formal promovida pelos missionários, da Igreja Católica principalmente, auxiliou a 

apropriação, por constituir o principal meio de intervenção nas comunidades nativas, também 

contribuiu de forma significativa com a fabricação do teor negativo ao redor de tudo que 

pudesse fazer parte da vida do negro, por meio dos relatos sobre como a África era 

basicamente um espaço de selva e selvagens. 

 Em passagens como esta, é possível verificar a dureza da religião europeia no conto 

em questão: “O professor pôs-se à frente dela [Nwamgba, avó de Grace] e disse-lhe que os 

missionários católicos eram severos e que não tinham qualquer consideração pelos interesses 
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dos nativos” (ADICHIE, 2012, p. 214). Este fragmento constitui uma espécie de prenúncio a 

todas as agressões no plano físico e cultural mostradas no decorrer da história. Muitas delas 

executadas pelo pai de Grace, Anikwenwa, que após passar anos ao lado dos missionários, 

renuncia aos costumes do seu clã e decide servir aos propósitos da igreja. 

A conversão de Anikwenwa, aos moldes daquilo que Munanga (2009, p. 37) define 

como “tentativas de assimilação dos valores culturais do branco”, causa grande impacto na 

vida de sua mãe, impondo a ela sua concepção religiosa e, além disso, mais um método 

regulador de gênero. Segue o texto: “Disse-lhe que atasse o pano à volta dos seios em vez de à 

volta da cintura, porque a sua nudez era pecaminosa. Ela olhava para ele, divertida com a sua 

seriedade, mas preocupava-se mesmo assim, e perguntava porque é que ele só agora começara a 

reparar na sua nudez” (ADICHIE, 2012, p. 216). 

   Essa mesma severidade das “certezas” religiosas foi imposta a Grace pela formação 

cristã advinda de seus pais. Tem-se aqui uma das maiores tensões dessa narrativa: Grace 

parece ter herdado o espírito combativo de sua avó – Nwamgba, ao longo do conto, é retrata 

como uma mulher forte, que não demonstra temer nem as imposições patriarcais do seu clã 

nem os imperativos do homem branco – entretanto, a criação católica, incorporada pela ordem 

paterna, exige que ela se transforme em uma moça recatada, obediente ao pai, seguindo os 

passos de sua mãe que era “uma boa esposa cristã”.  

  Tal tensão leva Grace a tomar atitudes drásticas na tentativa de desvencilhar-se do 

contexto conflituoso e hostil da casa dos pais: “Foi Grace quem sentiu um profundo desprezo 

pelo seu pai durante anos, passando as férias a trabalhar como empregada doméstica em 

Onicha para evitar as beatices, as certezas obstinadas dos seus pais e do seu irmão” 

(ADICHIE, 2012, p. 222). Nesta personagem constata-se o potencial arrasador dos dogmas 

religiosos, que reúne em si tanto o preconceito cultural (mais uma das faces do racismo) 

quanto as imposições de gênero, partindo de uma concepção hierárquica patriarcal.  

 A fuga almejada por Grace para fora das doutrinas cristãs – que significa também uma 

libertação das injustas prerrogativas de gênero – constitui também objeto de desejo das 

demais personagens apresentadas até aqui (Nkem, Ujunwa e Akunna), porém, em instâncias 

opressivas diferenciadas. Por meio das mulheres ficcionais de Adichie, pode-se afirmar a 

continuidade do problema de gênero e o poder que a figura masculina exerce sobre a 

subjetividade destas.  

Mas, ao salientar a existência da opressão, se faz necessário, e ainda mais urgente, 

realçar as estruturas que se formam em contraposição à conjuntura opressiva, dando relevo à 

resistência que nasce da reflexão crítica e das ações contestatórias dessas mulheres. Sendo 
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assim, serão explorados no próximo capítulo as atitudes desconstrutoras dos papéis de gênero, 

as quais moldam a articulação feminista a partir das questões realçadas pela mulher 

subalterna. 
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CAPÍTULO 3 - TRANSGRESSÃO DE GÊNERO E FEMINISMO 

 

“senti-me como se estivesse num mundo físico 

diferente, noutro planeta. As pessoas que nos 

davam encontrões, mesmo as negras, ostentavam 

as marcas do estrangeiro, da diferença, nos seus 

rostos”.  

(Chimamanda Ngozi Adichie) 

 

3.1 O lugar da diferença: demarcações feministas  

  

No capítulo anterior, discorreu-se sobre as relações de gênero. Diante da constatação 

de um desequilíbrio, se identificou a desigualdade resultante das estruturas hierarquizadas de 

gênero. Como consequência disso, para as mulheres, os espaços se traduzem em hostilidade, 

ocasionada pelas amarras opressivas, responsáveis pela subalternização das nigerianas 

retratadas nos contos. Nessa articulação, ressalta-se também a importância em atentar para a 

particularidade contextual, seja ela cultural ou social, como meio de perceber mais 

nitidamente, as problemáticas vivenciadas por essas mulheres, tendo em vista que a maneira 

como são articuladas as relações de gênero interferem sobremaneira na experiência destas.  

Desde as páginas iniciais deste trabalho, tem-se destacado o discurso feminista 

assumido por Adichie e as diversas implicações que seu olhar crítico atribui à condição da 

mulher na literatura produzida por ela. Diante desse entendimento, pode-se dizer que na obra 

literária guiada por um senso político, a escritora combate as diversas formas de opressão 

contra a mulher e, de forma extensiva, contra as minorias. Suas personagens na ficção 

demonstram o potencial crítico e questionador dos movimentos feministas, bem como das 

concepções de mundo avistadas no discurso da própria Adichie, de modo que tais 

personagens demonstram em seus questionamentos as etapas que levam à construção da 

consciência crítica em relação às situações de desigualdade que vivenciam. 

 Note-se, por exemplo, a personagem criada por Ujunwa, de nome Chioma, em 

“Jumping monkey hill”. De acordo com o que se infere da narrativa, Chioma deveria atender 

aos caprichos sexuais do “alhaji”, para que este concordasse em abrir uma conta no banco 

para o qual ela trabalhava. “O alhaji diz: – Concordei em ser cliente do Merchant Trust, mas 

você será o meu contacto pessoal. Chioma não sabe bem o que dizer” (ADICHIE, 2012, p. 
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118. Grifos da autora). Ser “o contato pessoal” desse homem rico, a julgar pela forma como 

ele trata Yinka, também funcionária do banco e colega de trabalho de Chioma, seria 

concordar com uma relação íntima que em nada condiz com um vínculo profissional. Pode-se 

observar esse comportamento no seguinte trecho: 

 

O alhaji é paternal e tem o sorriso, os gestos, o riso expansivos. Yinka já 
veio visitá-lo algumas vezes e ele abraça-a e diz qualquer coisa que a faz rir. 
Ele olha para Chioma. – Esta é demasiado fina – diz. [...] O alhaji fala com 
Yinka, mas olha frequentemente para Chioma. A seguir pede a Yinka que se 
aproxime e que lhe explique a conta poupança com juros elevados e depois 
pede-lhe que se sente ao colo dele e pergunta se ela julga que ele não tem 
força para aguentar o peso dela. Yinka diz que é claro que ele tem força e 
senta-se ao colo dele, com um sorriso sereno (ADICHIE, 2012, p. 112). 
 
 

 Chioma não sabe o que dizer, pois está no meio de um conflito interno: aceitar o 

assédio posto de forma naturalizada no jogo de poder do homem rico, como o faz Yinka para 

conseguir clientes e manter seu emprego, ou se recusar a seguir as regras, quebrando uma 

lógica de submissão feminina. Ao fim, Chioma toma uma decisão que surpreende a todos: 

 

– Venham, venham vocês as duas – diz. Yinka segue-o. Chioma levanta-se. 
[...] Mas ela não o segue. Vira-se para a porta, abre-a e sai para a luz 
brilhante do sol [...] Continua a andar, sai pelo portão alto da rua, onde se 
mete num táxi e vai ao escritório recolher as suas coisas da secretária quase 
vazia (ADICHIE, 2012, p. 118-119). 
 
 

A atitude tomada pela personagem só é possível por meio da revisão da situação feminina na 

qual se constata uma violência que deve ser exposta e questionada. Chioma demonstra que a 

situação de objetificação feminina pode ser desfeita por meio da negação. Embora esta ação 

indique o caminho que leva à autonomia feminina, ela anuncia também outras barreiras que 

deverão ser desconstruídas, como o peso do julgamento social. Percebe-se, durante a narração 

da história de Chioma, a influência do pensamento feminista e sua materialização na literatura 

ficcional de Adichie. 

O feminismo, movimento que estabeleceu suas bases desde o século XIX, visa à 

emancipação feminina das demandas opressivas nas diversas instâncias da atividade humana, 

uma vez que, diante das estruturas patriarcais, sua participação foi silenciada, causando um 

longo histórico de apagamento da mulher tanto na atividade social, cultural e econômica, 

quanto em sua constituição subjetiva enquanto sujeito ativo, cerceada que foi – e ainda é – até 

nas questões físicas e fisiológicas (BAMISILE, 2012, p. 73).  
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 A partir de obras como Um teto todo seu, com primeira edição de 1928, de Virgínia 

Woolf, e O segundo sexo (1949), de Simone de Beauvoir, a crítica feminista tem se 

reinventado de modo a combater os mais diversos desafios surgidos no mundo em pleno 

capitalismo globalizado, onde velhas e novas formas de opressão são articuladas para manter 

estáveis as estruturas hierarquizadas de gênero. Cabe ressaltar que, enquanto campo teórico 

fundamentado no pensamento reivindicatório da igualdade de gênero, três correntes 

consideradas principais se formaram no Ocidente, proporcionando diferentes concepções: as 

teorias inglesas, de cunho marxista; as francesas, de caráter psicanalista, e as americanas, com 

atuação centrada na análise textual (SHOWALTER, 1986, p. 249 apud BAMISILE, 2012, p. 

75). 

 Pelo apontamento das diferenças teóricas, é possível constatar que as concepções 

feministas, embora tenham como princípio comum reestabelecer a dignidade feminina e lutar 

por uma distribuição igualitária de espaços, atendem aos pressupostos contextuais dos seus 

lugares de atuação, sendo necessário olhar atentamente para as novas formas de agenciamento 

que podem emergir de uma aplicação teórica objetiva, sem considerar as especificidades 

locais. Assim como se afirmou no capítulo anterior sobre as particularidades das questões de 

gênero, a resposta aos eventos opressivos deve atender às necessidades femininas de forma 

localizada. A esse respeito, Adichie, em Para educar crianças feministas: um manifesto 

(2017), indica uma conjuntura singular no que se refere à cultura e à resistência negra que a 

feminista africana deve levar em consideração. Como uma recomendação endereçada a sua 

amiga, a escritora diz: 

 

Dê a Chizalum um senso de identidade. [...] Faça com que ela, ao crescer, se 
orgulhe de ser, entre tantas coisas, uma Mulher Igbo. [...] 
Esteja atenta também em lhe mostrar a constante beleza e capacidade de 
resistência dos africanos e dos negros. Por quê? A dinâmica do poder no 
mundo fará com que ela cresça vendo imagens da beleza branca, da 
capacidade branca, das realizações brancas [...]. Provavelmente também 
crescerá vendo muitas imagens negativas da negritude e dos africanos. 
Ensine-lhe a sentir orgulho da história dos africanos e da diáspora negra. 
Encontre heróis e heroínas negros na história. Existem (ADICHIE, 2017, p. 
51-52).  
 
 

 Mesmo considerando a particularidade da situação feminina do ponto de vista de um 

país específico, deve-se lembrar das diferenças emergentes ligadas às questões como raça e 

classe, e, no caso nigeriano, as étnicas, como ressalta Adichie no trecho acima e como se 

apresenta em “Uma experiência privada”, no encontro entre uma mulher Igbo e outra Haúça. 



75 
 

 

 

No tocante às mulheres africanas, o feminismo ocidental ocasionou mais uma forma de 

silenciamento à mulher subalterna, uma vez que, na certeza de sua agenda, desconsiderou o 

direito ao individualismo das mulheres negras africanas (SPIVAK, 2014, p. 115).  

A título de exemplo, na única narrativa da coletânea baseada na conjuntura pré-

colonial, podem-se ver as distinções em relação à divisão do trabalho baseado no gênero: 

“Mas quando as raparigas formaram um grupo à parte e veio uma professora ensinar-lhes a 

costurar, Nwamgba achou aquilo uma tolice; no seu clã, as raparigas aprendiam olaria e era 

um homem que cosia os panos” (ADICHIE, 2012, p. 214). Um fato como esse, de certo, deixa 

raízes na cultura de um povo, sendo impossível lidar com as problemáticas femininas sem 

levar em consideração os deveres e costumes estabelecidos na memória cultural de 

determinado grupo.  

Davis, em Mulheres, raça e classe (2016), citando caso análogo, discorre sobre o 

seletivismo do movimento feminista branco nos Estados Unidos, argumentando que, por um 

longo período, este se recusou a apoiar e inserir em suas pautas as causas das mulheres 

negras, mesmo diante do agravo no grau de opressão ocasionado pela conjuntura 

segregacionista da sociedade norte-americana. O cenário do feminismo negro norte-

americano é um exemplo fora de África, onde os diversos modos de opressão que 

interseccionam o de gênero devem ser analisados atentamente se a intenção, de fato, é a 

libertação feminina em sentido amplo. Não atentar ao histórico hierárquico das relações 

raciais e culturais, reivindica a plenitude de direitos somente às mulheres brancas, que se 

beneficiam de maneira compulsória. A história norte-americana tratada por Davis (2016) 

mostra o fato de que os brancos estão no topo quando o assunto é opressão racial e cultural.  

Além disso, ao indicar as mulheres negras africanas e o número cada vez maior destas 

na diáspora, caso que se trata melhor no próximo tópico, leva as mulheres inseridas na 

movimentação por fronteiras físicas e culturais a conhecerem circunstâncias raciais 

peculiares30, situação que se pode observar na caracterização da personagem Akunna, em “A 

coisa à volta do teu pescoço”. Akunna, como imigrante no país norte-americano, lida com os 

reducionismos que insistem em aglutinar as pessoas negras em uma massa sem distinção e 

reforçar o imaginário de um continente africano selvagem, distante das movimentações 

tecnológicas e cientificas da atualidade. Nesse caso, a abertura das fronteiras acompanha a 

                                                           
30 Considerando que somente alguns países africanos, com a África do Sul, Zâmbia e Zimbábue (antigas Rodésia 
do norte e do sul, respectivamente), como relata Chinua Achabe (2012, p. 54), conheceram a segregação racial. 
Essa questão também é criticada por Adichie em "Jumping monkey hill", quando fala da África do Sul no 
momento contemporâneo.  
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limitação dos direitos e o esvaziamento das características pessoais do migrante, despontando 

um artifício racista que prevê delimitar a atuação do sujeito no novo espaço.   

 

Muitas pessoas no restaurante te perguntavam quando tinhas vindo da 
Jamaica, porque pensavam que qualquer pessoa negra com sotaque 
estrangeiro era da Jamaica. Outras, que adivinhavam que eras africana, 
diziam-te que adoravam elefantes e que queriam fazer um safári (ADICHIE, 
2012, p. 127). 
 
 

De toda maneira, vitimadas por mais uma forma de coação ligada à cultura e, 

principalmente, à cor da pele, as mulheres negras africanas na diáspora se percebem 

enredadas na mesma luta contra o racismo previamente travada pelas mulheres de cor, 

empregando o termo utilizado por Davis para se referir às mulheres não brancas, em países 

multirraciais.  

Em Mulheres, raça e classe (2016), Davis disserta sobre as articulações feministas a 

partir do movimento sufragista feminino nos Estados Unidos e, por meio de sua leitura da 

história, toma-se conhecimento do racismo que se instalou gradativamente nas organizações 

feministas. As temáticas discutidas por Davis exemplificam as diferenças no seio do 

movimento feminista e a forma como as mulheres negras foram excluídas e levadas a 

formarem seus próprios comitês e métodos, dissociadas das organizações pelo sufrágio 

feminino, para que tivessem suas causas devidamente representadas. Como analisa Davis, ao 

se debruçar sobre a formação familiar de mulheres e homens negros, a constituição de casa 

durante o período da escravatura colocava a mulher negra em uma relação de gênero bastante 

diversa da observada no contexto da mulher branca. Segundo a autora, o que se destaca na 

vida doméstica é a igualdade entre os sexos: 

 

Nos limites da vida familiar e comunitária, portanto, a população negra 
conseguia realizar um feito impressionante, transformando a igualdade 
negativa que emanava da opressão sofrida como escravas e escravos em uma 
qualidade positiva: o igualitarismo característico de suas relações sociais 
(DAVIS, 2016, p. 30). 
 
 

 Os sofrimentos da escravidão produziram nas mulheres negras um senso aguçado de 

coletividade e unidade com seus companheiros negros, unidos no desafio de combater a 

desumana instituição sustentada pelos americanos. No período dos movimentos 

abolicionistas, como explica Davis, pode-se, de fato, avistar uma aproximação das mulheres 

brancas da classe média com as causas das mulheres negras. As campanhas antiescravagistas 
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marcam o espaço onde primeiro se deu a articulação feminina que logo culminaria no 

movimento sufragista. Esse contexto oferecia às mulheres, condicionadas ao papel de donas 

de casa, um trabalho que as distanciava da condição de mães e esposas. As campanhas 

abolicionistas promoveram a abertura de espaço nos quais as mulheres poderiam ser 

reconhecidas por um trabalho desvinculado da casa, algo que causou grande contentamento 

para aquelas que sofriam com as limitações dos papéis tradicionais femininos (DAVIS, 2016, 

p. 51). 

 No entanto, quando da realização da convenção de Seneca Falls, marco das 

reinvindicações pelo sufrágio feminino, tanto as mulheres da classe trabalhadora quanto as 

negras não foram convidadas a fazer parte desse evento relevante para as causas femininas. 

De fato, nenhuma mulher negra ocupou sequer uma cadeira nas conferências ocorridas, 

questão que chama atenção, principalmente, pelo caso das idealizadoras da convenção, 

também participarem dos movimentos abolicionistas. O racismo na postura das líderes do 

movimento pelos direitos femininos, na verdade, veio à tona anos mais tarde, em meados do 

século XIX, na discussão acerca do direito ao voto para os homens negros. As atitudes 

tonaram-se mais acirradas à medida que, na virada do século, o preconceito racial foi 

acentuando-se, causando danos em grande escala para a população negra, como aponta Davis 

(2016), sobre o alto número de negros mortos por linchamento nos Estados Unidos depois da 

guerra civil, em 186531.  

 De forma contínua, os movimentos feministas norte-americanos liderados por 

mulheres brancas, ao longo de sua história, desconsideraram as problemáticas sociais em 

torno do povo negro e, consequentemente, negligenciaram as questões concernentes às 

mulheres negras que lidavam, desde o período da escravidão, com a questão do abuso sexual. 

Como aponta Davis, 

 

‘mulheres de cor eram consideradas como presas autênticas dos homens 
brancos’ – e, se elas resistissem aos ataques sexuais desses homens, com 
frequência eram jogadas na prisão para serem ainda mais vitimizadas por um 
sistema que era um ‘retorno a outra forma de escravidão’ (2016, p. 97-98).  
 
 

 As organizações femininas negras atuavam de forma independente das organizações 

brancas, diante do quadro de rejeição que permanecia irrefutável. As tentativas de filiação por 

parte das feministas negras eram recorrentes, porém sem sucesso. Essa constatação evidencia 

                                                           
31 “Quando Ida B. Wells fez a pesquisa para seu primeiro panfleto contra os linchamentos [...] ela calculou que 
ocorreram mais de 10 mil linchamentos entre 1865 e 1895” (DAVIS, 2016, p. 187). 



78 
 

 

 

que as mulheres negras eram sensíveis às causas das suas semelhantes brancas, mas não 

existia reciprocidade, já que, cada vez mais, estas recorriam ao apoio de membros importantes 

da sociedade declaradamente racistas, principalmente no sul dos Estados Unidos, como meio 

para alcançar suas pautas, mesmo em detrimento das causas das pessoas negras.  

 Ainda que a conjuntura fosse deveras desfavorável, muitas ativistas negras 

enfrentaram com vigor não só suas questões particulares, mas também aquelas que recaíam 

sobre os homens negros. É o caso de Ida B. Wells que, como discorre Davis (2016), conduziu 

e influenciou ativamente estudos e manifestos contra os linchamentos a homens negros pela 

justificativa de assédio a mulheres brancas. Questão que Wells provou se tratar, por meio de 

dados concretos, de mais uma forma de subjugo da população negra, tendo em vista que, em 

quase todos os casos, as acusações eram infundadas. 

 

A imagem fictícia do homem negro como estuprador sempre fortaleceu sua 
companheira inseparável: a imagem da mulher negra como cronicamente 
promíscua. Uma vez aceita a noção de que os homens negros trazem em si 
compulsões sexuais irresistíveis e animalescas, toda a raça é investida de 
bestialidade (DAVIS, 2016, p. 186). 
 
 

De acordo com essa máxima, a exploração do corpo da mulher negra era legitimada 

nas instâncias sociais em conjunto com a imagem compulsiva do homem negro. Para além 

dessa problemática, a situação feminina negra em relação à maternidade, educação e 

exploração no mercado de trabalho, só tiveram maior visibilidade para o feminismo branco 

em meados do século XX, período em que as medidas e lutas adotadas pelas mulheres negras 

se encontravam bem encaminhadas. Fazendo uma ressalva, as mulheres brancas que lutaram 

contra as injustiças sociais junto da população negra, deve-se dizer, diante das discussões 

apresentadas por Davis, que era impossível que as pautas defendidas por mulheres brancas 

euro-americanas, representadas neste trabalho a partir do contexto estadunidense, 

considerassem de alguma forma as implicações contextuais das mulheres negras africanas, se 

não atendiam às reinvindicações de suas compatriotas negras.  

Também por isto, mulheres como Alice Walker, escritora negra estadunidense, 

buscaram em outros termos, que não o feminismo, para nomear suas lutas. Segundo Sunday 

Adetunji Bamisile, em sua tese de 2012, a alienação das questões das mulheres africanas pelas 

teorias feministas euro-americanas, fazendo uso do termo adotado por ele, levou, no seio das 

concepções teóricas das intelectuais em África, à rejeição do termo feminismo, como saída 
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para forjar um pensamento livre do que elas avistaram como mais uma imposição 

imperialista. 

 

[...] a antipatia para com o feminismo ocidental, por parte das autoras e 
críticas literárias africanas - empenhadas na oposição à opressão decorrente 
da hierarquia imposta pelo género patriarcal - [tem a ver] com uma intenção, 
até certo ponto compreensível, de rejeitarem um alegado imperialismo 
cultural do Ocidente (BAMISILE, 2012, p. 100).  
 
 

 Na evidência dessa problemática, escritoras que primeiro desenvolveram uma visão 

crítica a respeito das relações de gênero em África, como é o caso de Flora Nwapa e também 

da nigeriana mundialmente reconhecida Buchi Emecheta, se distanciaram das lutas feministas 

por avistarem uma incompatibilidade destas com o contexto de sua escrita. Da negação na 

assunção do termo feminismo e, consequentemente, das questões elencadas por ela, no que 

por vezes é considerado como anti-feminismo, surgem pensamentos que procuram destacar a 

particularidade local, atendendo ao que as africanas julgam falhas na concepção euro-

ocidental.  

Fez-se a seguir, de forma resumida, uma explanação de duas concepções alternativas 

ao feminismo euro-ocidental. Cientes de que é necessário um estudo mais aprofundado acerca 

das razões e conjunturas que levam às formulações teóricas das intelectuais africanas, se 

reconhece que os parágrafos adiante não encerram tal temática. Mesmo compreendendo a 

importância em analisar de forma detalhada esses estudos, esta pesquisa limita-se a levantar 

pontos que demonstram uma visão panorâmica das reflexões.  

Na primeira, Catherine Acholonu emprega o termo Motherism para apresentar uma 

articulação centrada na mulher negra africana, um conceito que agrega “noções de 

maternidade, natureza e sustento” às necessidades básicas dos sujeitos (BAMISILE, 2012, p. 

89). A autora defende que nas sociedades tradicionais africanas não existia desvantagem para 

um dos gêneros nas relações entre homens e mulheres, em nenhuma instância. Esse 

pensamento reforça a posição das sociólogas nigerianas, discutida no segundo capítulo deste 

trabalho, de modo que a ideia hierarquizada de gênero, que regula as atividades sociais, 

culturais, políticas e econômicas de mulheres e homens, ao contrário do que afirmam as 

feministas no Ocidente, não tem procedência no contexto das sociedades tradicionais. 

Segundo Acholonu, tais sociedades só vieram a conhecer a realidade citada acima por meio 

do colonialismo árabe e ocidental, apoiado na ideologia islã e cristã. Diante dessa constatação, 
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ela afirma ser o poder econômico o fator determinante do estatuto social em qualquer lugar da 

África, sendo o gênero um elemento secundário na organização das relações. 

Na crítica que tece sobre o feminismo ocidental, Acholonu afirma ser este anti-mãe, 

anti-criança, anti-natureza e anti-cultura africanas (BAMISILE, 2012, p. 88), ressaltando a 

impossibilidade de aplicação das pautas das mulheres norte-americanas ou europeias em favor 

das africanas. Para ela, as mulheres do continente africano que se declaram feministas (ela se 

refere aqui às intelectuais) são incoerentes com as vicissitudes dos seus próprios países, de 

maneira que, ao não enxergarem claramente as necessidades da vida africana, acabam por 

reproduzir ideais ocidentais. 

De acordo com o Motherism, homens e mulheres devem trabalhar em conjunto para 

lidar com questões políticas e econômicas, como as guerras no mundo, a falta de alimentação 

adequada, bem como a desnutrição e mortalidade infantil. Para Acholonu, o conceito de 

igualdade defendido pelo feminismo gera o confronto, causando desordem social. Dessa 

forma, ela aposta na complementaridade dos sexos. Sendo assim, o trabalho conjunto baseia-

se em uma relação harmoniosa entre os sujeitos. Homem e mulher, um sendo complemento 

do outro. Por essa visão mais uma crítica é feita ao feminismo euro-americano, por incentivar, 

na concepção da nigeriana, o amor lésbico e excluir os homens, o que consequentemente, 

segundo a autora, destrói as bases familiares e causa desajuste social.  

Este debate é também expressado pela nigeriana Chikwenye Okonjo Ogunyemi, sob o 

ponto de vista do Womanism, a segunda concepção alternativa ao feminismo ocidental. 

Embora Ogunyemi reconheça a aproximação entre as reflexões womanistas e feministas, no 

sentido que os dois conceitos estão baseados na liberdade e independência feminina, ela 

afirma que, na prática, a ação das mulheres negras africanas deve se dar de maneira 

diferenciada. Isso porque o Womanism articula preocupações que vão além da questão de 

gênero, agindo sobre as problemáticas da conjuntura africana de modo geral.  

O fato de não considerar a relação de gênero uma preocupação central, liga o 

Womanism ao Motherism, de modo que os dois posicionamentos são bastante similares em se 

tratando do vínculo familiar, da maternidade, da preocupação com a melhoria social e da 

conservação dos preceitos culturais. Aspectos que demonstram distanciamento das teorias 

são, em relação à consciência womanista da condição racial e sexual, desfavoráveis à mulher 

e ao entendimento de que as leis tradicionais levam a uma opressão feminina pelas “mãos” 

das próprias mulheres, uma vez que “mulheres mais velhas podem oprimir as mais novas, 

bem como as segundas mulheres do seu homem” (BAMISILE, 2012, p. 94).  
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Como é possível perceber nas ideias das intelectuais africanas, conforme aponta 

Bamisile: 

 

A grande preocupação formulada por todas estas designações e seus 
conceitos é a busca e a apresentação de um movimento autónomo das 
mulheres negras africanas, que seja um contraponto ao feminismo euro-
americano e dê corpo à crítica que as africanas pretendem fazer ao 
feminismo ocidental, exclusivamente dependente da divisão binária de 
género, e suas consequências em termos da inferiorização da mulher 
(BAMISILE, 2012, p. 82). 
 
 

  Mesmo com a intenção de ser uma voz representativa da causa feminina 

africana, nenhuma dessas teorias tem grande receptividade em África. Segundo o material 

estudado, essas discussões são recentes, necessitando de uma consciência que deve ser forjada 

pela mulher africana, tanto nas cidades quanto no campo, no sentido de reconhecer as forças 

diversas que agem sobre elas, para assumirem racionalmente uma atitude contrária ao 

contexto opressivo avistado, se assim for constatado. Além disso, deve-se ressaltar que tais 

posicionamentos acabam por corroborar com a opressão sofrida por homossexuais, tanto 

porque as teorias que visam à libertação feminina reforçam a ideia de não pertencimento, a 

exemplo da mulher lésbica que é, mais uma vez, relegada às margens da sociedade em 

diversos países africanos.  

 

– Podemos estar no ano 2000, mas quão africano é uma pessoa dizer à sua 
família que é homossexual? – Perguntou Edward.  
A senegalesa desatou a falar num francês incompreensível e depois de uns 
minutos de discursos fluente, disse: – Eu sou senegalesa. Eu sou senegalesa 
(ADICHIE, 2012, p. 116. Grifos da autora). 
 
 

Em “Jumping monkey hill”, essa questão emerge a partir da personagem senegalesa 

que tem sua identidade, enquanto mulher africana, constantemente negada diante da premissa 

de não fazer parte da “genuína cultura africana”, pelo fato de ter-se assumido lésbica. Nos 

dois casos, no texto teórico ou ficcional, a não aceitação parte de uma idealização de cultura 

estática em que não sobra espaço para as discussões acerca da sexualidade fora dos padrões 

estabelecidos. 

Como ressalta o nigeriano Bamisile (2012, p. 83), e como se percebe nas concepções 

teóricas apresentadas, ainda são muitos os dilemas entorno do ser ou não ser feminista em 

África, principalmente em relação à preocupação acerca do apagamento das demandas 

culturais emergidas destas sociedades. Segundo Bamisile, essa inquietação conduz as 
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estudiosas africanas, muitas vezes, a lugares perigosos como, por exemplo, apoiarem-se em 

uma ideia estereotipada de que o feminismo ocidental é homogêneo.  

No entanto, se assinala a relação de causa e consequência nesse processo, uma vez que 

muitas feministas, americanas e europeias, trataram o sujeito subalterno colonizado como 

essencialmente unitário (SPIVAK, 2014, p. 73). Por essas indagações, pode-se afirmar, nem a 

aceitação sem juízo crítico de pautas advindas dos feminismos ocidentais por parte das 

africanas, nem a criação de novos termos para nomear as causas femininas em África, são 

sinônimo de resolução para as injustiças avistadas na conjuntura africana que tais intelectuais 

apontam.  

Discorrer sobre feminismo no singular não pode ser mais que uma abstração 

intelectual, pois tanto em África como no Ocidente, a heterogeneidade em relação às ações 

afirmativas femininas é um fato comprovado, como sinaliza Davis (2016) em relação ao 

contexto norte-americano. Muitas mulheres que contribuem com a mudança do panorama dos 

países africanos, assumem o termo feminismo para associar suas ações localizadas em um 

movimento mais amplo, em escala mundial, mas não deixam de marcar, no entanto, a 

particularidade de sua luta e as vicissitudes norteadoras da vida das mulheres africanas, o que 

muito se assemelha aos apontamentos levantados por Acholonu e Ogunyemi. Logo, falamos 

em feminismos, como pontua a escritora nigeriana Adichie. 

Ao contrário das intelectuais citadas acima, para Adichie a hierarquia de gênero tem 

caráter principal nas conjunturas sociais a partir das quais tece seu pensamento. Os lugares 

assumidos pelos sujeitos nessa hierarquia, bem como a desigualdade advinda de tal relação, 

devem ser tratados com atenção para que os aspectos variáveis que também configuram 

formas de opressão, como raça e classe, sejam tratados em conjunto com as relações de 

gênero, mas não como um problema de raiz unitária. Como se pode ver em Davis (2016), a 

negligência à questão racial agravou sobremaneira a situação de gênero da mulher negra 

estadunidense, não muito diferente do que acontece no Brasil em dias atuais. Afinal, agir de 

forma consciente sobre os sistemas de poder e de valor diversos, denunciando ao mesmo 

tempo suas ramificações na desigualdade de gênero, é o que diferencia o feminismo 

defendido por Adichie daquele vislumbrado por mulheres brancas no século XX. A intenção 

deve se centrar na não diluição de uma forma opressiva no interior de outra, percebendo-se 

assim, a complexidade nascida da intercessão.  

Como se analisou no segundo capítulo, eliminadas as questões do racismo e da 

desigualdade de classe, o fator opressivo de gênero continua a exercer sua influência. Em 
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nome da resolução do problema financeiro e da mobilidade de classe, Nkem (“Imitação”) se 

resigna ao lugar de obediência sugerido à mulher: “Quando a pediu em casamento, ela pensou 

que era desnecessário ele fazer o pedido, teria ficado na mesma feliz se ele tivesse limitado a 

dar-lhe uma ordem” (ADICHIE, 2012, p. 38-39). E, longe da condição empobrecida 

(“Jumping monkey hill”), a posição de poder conquistada por determinada mulher é usada 

para silenciar as experiências femininas de abuso, invertendo o papel daquilo que ainda é 

exceção em detrimento do que se apresenta, concretamente, como regra: 

 

A sul-africana [...] tinha adorado o retrato realista daquilo por que estavam a 
passar as mulheres na Nigéria. Edward recostou-se e disse: – Nunca é 
exatamente assim na vida real, pois não? As mulheres nunca são vítimas 
dessa maneira tão boçal e certamente não na Nigéria. A Nigéria tem 
mulheres em altos cargos. O ministro com mais poder no governo atual é 
uma mulher (ADICHIE, 2012, p. 121). 
 
 

A exemplo da literatura, Adichie discorre sobre a particularidade do problema de 

gênero, tendo em vista que homens negros, na conjuntura nigeriana abordada em Sejamos 

todos feministas (2015), mesmo combatendo as problemáticas raciais que inferiorizam as 

pessoas negras mundo afora, têm dificuldades em reconhecer as injustiças nas relações de 

gênero que causam o apagamento feminino. As intelectuais africanas, apresentadas parágrafos 

acima, levantam-se contra o feminismo, de modo geral, principalmente pela oposição ao 

imperialismo cultural. Adichie comprova em seus relatos que no caso de homens e mulheres, 

aos quais as demarcações de gênero parecem inverdades, por um raciocínio baseado na 

ideologia patriarcal, a acusação de um novo colonialismo cultural desfoca a intenção real de 

conservar os lugares femininos circunscritos pela estrutura machista, abafando a reação das 

mulheres quando estas questionam os abusos já legitimados cultural e socialmente. 

 

Em 2003, escrevi um romance chamado Hibisco roxo, sobre um homem que, 
entre outras coisas, batia na mulher, e sua história não acaba lá muito bem. 
Enquanto eu divulgava o livro na Nigéria, um jornalista, um homem bem-
intencionado, veio me dar um conselho [...]. Ele comentou que as pessoas 
estavam dizendo que meu livro era feminista. Seu conselho – disse, 
balançando a cabeça com um ar consternado – era que eu nunca me 
intitulasse feminista, já que as feministas são mulheres infelizes que não 
conseguem arranjar marido (ADICHIE, 2015, p. 13). 
 
 

 Ainda sobre os feminismos africanos, Adichie indica que se faz necessário às 

mulheres – não só às mulheres, mas principalmente – que recorrem ao termo para nomear sua 

causa particular, a desconstrução da carga negativa que ele carrega. Entende-se que os 
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estereótipos sobre o que é ser feminista são veiculados com o propósito de diminuir a reflexão 

e causar o afastamento de mulheres e homens daquilo que é realmente imprescindível: a 

participação de todos na construção de sociedades igualitárias. A partir disto, a escritora 

intenta mapear as desigualdades de gênero, evidenciando de maneira simples e direta como se 

manifesta essa contextura desigual, às vezes invisível, porque naturalizada.  

Assim, pelo viés citado acima, pode-se analisar a atitude do jornalista que salienta a 

supervalorização do casamento na Nigéria. Como afirma Adichie, as meninas são levadas a 

almejarem o casamento como a maior realização de suas vidas. Para tanto, toda sua 

personalidade deve ser moldada em prol da satisfação do seu futuro marido. “Elas se calam, 

não podem dizer o que realmente pensam, fazem do fingimento uma arte” (ADICHIE, 2015, 

p. 36). O conselho do jornalista a Adichie reafirma toda uma estrutura que sustenta o silêncio 

feminino. Não demonstrar emoções como raiva ou descontentamento, almejar o sucesso, mas 

sempre de forma comedida, são alguns dos ensinamentos que cerceiam a subjetividade 

feminina de modo a atingir um exemplo de “feminilidade” esvaziada de feminino, já que os 

pressupostos dessa feminilidade partem, principalmente, do que o masculino estabeleceu 

como dever ou função naturalizada da mulher. 

De um ponto de vista amplo, Adichie (2015) discorre sobre as relações de gênero no 

mercado de trabalho, e lembra que ainda se vivencia injustiças em relação à obtenção de 

cargos de chefia ou mesmo a remuneração abaixo do concedido aos homens em funções 

idênticas. No contexto nigeriano, ela comenta sobre a dupla jornada da mulher e questiona a 

ideia de uma vocação doméstica feminina, quando critica o ato de cozinhar, que no seio 

familiar é apregoado como uma tarefa feminina e, no entanto, no âmbito público, é comum 

avistar-se chefes renomados, homens em sua maioria. De maneira complementar, a nigeriana 

aponta o prejuízo causado pelos moldes impostos aos homens, uma vez que eles devem 

atender, para sustentar esse sistema machista, uma imagem de masculinidade danosa, “porque 

eles têm que ser, como se diz na Nigéria, homens duros” (ADICHIE, 2015, p. 29. Grifos da 

autora). 

No conto “Amanhã é demasiado tarde”, uma tragédia familiar acontece como uma 

consequência da repressão feminina. O sentimento enfurecido da protagonista é direcionado 

ao seu irmão representante dos homens, aqueles para quem são destinados os privilégios. Ao 
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primogênito32 também são destinadas as tarefas mais complexas, uma vez que a figura de tal 

homem, desde menino, deve ser sinônimo de força e poder, como sugere o trecho: 

 

[...] e ao fim da tarde a tua Vovó só deixava o teu irmão Nonso trepar às 
árvores para sacudir um ramo carregado de fruta, embora tu trepasses melhor 
do que ele. [...] Foi no verão em que a Vovó ensinou Nonso a colher cocos. 
Era difícil trepar aos coqueiros, pois não tinham ramos e eram tão altos, e a 
Vovó deu a Nonso um pau comprido e mostrou-lhe como empurrar os frutos 
para baixo. Não te mostrou a ti, porque disse que as raparigas nunca colhiam 
cocos (ADICHIE, 2012, p. 195). 
  
 

Por essa perspectiva, na medida em que os homens reforçam a opressão sobre as 

mulheres, mesmo diante dos privilégios concedidos a eles pelo patriarcado, acabam por ser 

cativos de si mesmos. Segundo Adichie, mulheres e homens estão arraigados a uma estrutura 

que não lhes permitem agir conforme seus anseios. Todos os sujeitos são levados a 

desempenhar papéis de gênero previamente escolhidos, de acordo com a conjuntura cultural 

que experimentam. No discurso da escritora, avistam-se expressamente as perguntas: por que 

não questionar os limites impostos à mulher? Por que não tratar nossas filhas e filhos como 

seres humanos iguais, capazes de desempenhar as mesmas atividades? Quem impôs a 

obrigação de permanecer nesses lugares marcados?  

Ao proferir tais questionamentos, Adichie põe em prática a reflexão que se referenciou 

no início deste tópico, sobre atuar no processo de formação de uma consciência feminista que 

sistematiza os esforços das mulheres em África, no intuito de divulgar ferramentas e 

posicionamentos que combatam as injustiças socioculturais e auxiliem as lutas contra a 

sujeição feminina. Como aponta Bamisile, existe no continente africano um “espírito 

feminista” difuso, de difícil compreensão no tocante ao estabelecimento de princípios 

norteadores. Isso porque, assim como o universo cultural do continente é heterogêneo, até 

mesmo dentro de cada país, as manifestações femininas também o são. Logo, na organização 

atual, a maior parte das mulheres: 

 

[...] são feministas no seu procedimento natural, sem que a sua atitude se 
revista de propósitos de intenção deliberadamente assumidos. É o 
dinamismo da ação social que leva as mulheres africanas a compromissos de 
comportamento de grande efervescência, em defesa de direitos que lhes são 
próprios. [...] o feminismo africano não deve ser encarado como algo 
monolítico, mas antes como algo plural que captura e vive da fluidez e 

                                                           
32 “Foi no verão em que perguntaste à Vovó porque é que Nonso provava primeiro [o leite do coco], embora 
Dozie tivesse treze anos, um ano mais velho do que Nonso, e a Vovó disse que Nonso era o único filho do filho 
dela, o que manteria o apelido Nnabuisi [Mestre]” (ADICHIE, 2012, p. 196). 
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dinamismo de diferentes imperativos culturais, impulsos históricos e 
realidades locais que condicionam o activismo e os movimentos das 
mulheres pelos seus direitos, em África (BAMISILE, 2012, p. 106-107).  
 
 

A reflexão feita pelo autor, convergente com o que diz Adichie sobre a particularidade 

contextual de gênero, postula que é necessário ater-se às dinâmicas sociais africanas para 

melhor compreender os movimentos de mudança produzidos pelas mulheres. Deve-se ter em 

mente que a estruturação social que as intelectuais africanas marcam historicamente, em 

relação à diferença no paradigma de gênero em África, tem relação com a reafirmação de uma 

cultura matriarcal que, em tempos pré-coloniais, solicitava a participação feminina na 

construção social, fato que, como atesta Diop (2014), não constitui regra em todas as partes 

do mundo.  

Como resquício dessa formação cultural, o conto “A historiadora obstinada”, que 

apresenta uma narrativa ímpar em A coisa à volta do teu pescoço, busca referências na 

situação pré-colonial de determinada sociedade Igbo para demonstrar as associações sociais 

formadas com a intenção de defender os interesses femininos. “[Nwamgba] Queixou-se ao 

Conselho das Mulheres e vinte mulheres foram à noite à casa de Okafo e Okoye, brandindo 

pilões e avisando-os para deixarem Nwamgba em paz” (ADICHIE, 2012, p. 210). Pelo 

excerto, pode-se ver a ação das mulheres por meio do poder comunitário. Como se ressaltou 

em capítulos anteriores, a vida em comunidade para tais sociedades era de extrema 

importância. Para a mulher, especificamente, tinha grande relevância, pois constituía uma 

ferramenta poderosa contra os abusos masculinos, uma vez que, mesmo em uma situação 

menos díspar, ainda sofria sanções.  

De acordo com o pensamento desenvolvido por Bamisile, certos fatores 

emancipatórios almejados pelas feministas ocidentais podem ser avistados nas práticas das 

mulheres africanas desde épocas passadas, independente e para além dos setores organizados 

politicamente, como mostra mais um trecho do conto citado acima: 

 

Durante o funeral, os primos dele [Okafo e Okoye] pegaram na sua presa de 
marfim, dizendo que os adereços dos títulos ficavam para os irmãos e não 
para os filhos. Foi quando esvaziaram o seu celeiro de inhames e levaram as 
cabras do seu redil que ela [Nwamgba] os confrontou, berrando-lhes, e 
quando eles a empurraram para o lado, ela esperou até ser noite e depois pôs-
se a andar à volta do clã a cantar cantigas sobre a iniquidade deles, sobre as 
abominações que estavam a acumular sobre a terra ao enganar uma viúva, 
até os anciãos lhes pedirem que a deixassem em paz (ADICHIE, 2012, p. 
210). 
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Os atos de resistência que constroem a trajetória de Nwamgba sugestionam a 

movimentação individual de muitas mulheres nigerianas em tempos passados. Desta atividade 

feminina encontram-se as marcas de atitudes feministas em tempos nos quais o termo sequer 

existia, como indica Bamisile em seus estudos. Nos contos de Adichie, evidencia-se a relação 

intrínseca da estética literária com as vivências das mulheres nigerianas, visto que, por meio 

do relato pessoal da escritora, é possível destacar a reflexão em torno das vicissitudes 

feministas em contextos nigerianos diferenciados: 

 

Minha bisavó, pelas histórias que ouvi, era feminista. Ela fugiu da casa do 
sujeito com quem não queria se casar e se casou com o homem que escolheu. 
Ela resistiu, protestou, falou alto quando se viu privada de espaço e acesso 
por ser do sexo feminino. Ela não conhecia a palavra ‘feminista’. Mas nem 
por isso ela não era uma (ADICHIE, 2015, 49). 
 
 

Segundo a escritora, as ações de sua avó unem-se às de todas as outras pessoas que 

acreditam e contribuem com a igualdade social, política e econômica entre os sexos. Exemplo 

disso é o seu irmão Kene, também citado em Sejamos todos feministas (2015), no sentido de 

buscar um entendimento comum para uma causa que não se restringe somente à mulher. 

Nessa perspectiva, a bisavó de Adichie, assim como a personagem Nwamgba na ficção, é e 

deve ser de fato considerada feminista. Adichie, então, apresenta uma vertente do feminismo 

que considera o poder da coletividade, o respeito à diversidade e a visão de que todos podem 

ser feministas, já que a problemática de gênero como estabelecida somente será solucionada 

mediante o reconhecimento e ação de todos os sujeitos envoltos por essa conjuntura desigual.  

 

 

3.2 Mulheres em trânsito 

 

A obra em questão constitui-se pelo ingresso de um novo elemento na escrita de 

Adichie: a experiência do sujeito diaspórico. A coisa à volta do teu pescoço (2012) é 

composto por doze histórias, ambientadas entre Nigéria e Estados Unidos, nas quais percebe-

se uma ampliação dos horizontes narrativos com a inserção de um novo espaço, revelando, 

consequentemente, novas facetas identitárias dos sujeitos em emergência.  

Os romances que antecedem a coletânea de contos Hibisco roxo (2011) e Meio sol 

amarelo (2009) são fundamentados, pode-se dizer, em uma estética do deslocamento: a 

movimentação geográfica exerce grande influência no desenvolvimento das personagens, uma 
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vez que a relação personagem/espaço tem papel significativo na narração, ligando-se 

fortemente às variações psicológicas das protagonistas. A mudança de ambiente propicia as 

transformações das personagens e ao passo que se tem contato com as características de cada 

local, deparam-se também com novos elementos subjetivos ocasionados pela particularidade 

da situação. 

Observa-se melhor esse ponto ao tomar-se como exemplo as descrições feitas por 

Kambili (personagem e narradora de Hibisco Roxo) sobre a casa da tia Ifeoma e as impressões 

sobre o lugar onde mora com os pais e o irmão: 

 

Fiquei perto da porta, pois a cozinha era tão pequena que temi atrapalhar tia 
Ifeoma se entrasse. [...] Os azulejos azul-claros da cozinha estavam 
desbotados e quebrados nas pontas, mas eram muito limpos, assim como as 
panelas, cujas tampas não encaixavam direito (ADICHIE, 2011, p. 125).  
Nossa sala era vazia demais [...]. Nosso teto era alto demais. Nossos móveis 
não tinham vida; [...] o cumprimento dos sofás de couro era de uma frieza 
úmida, os tapetes persas eram suntuosos demais para passar alguma emoção 
(ADICHIE, 2011, p. 204-205).  
 
 

Os fragmentos demonstram uma mudança significativa na narrativa, pois marcam a 

tensão que se estabelece quando a protagonista tem contato com uma realidade distante 

daquela vivenciada na casa dos pais e na escola católica. Kambili, no início do romance, já 

demonstra a atmosfera opressiva de sua casa, mas de forma velada. O questionamento está 

implícito nas dúvidas que tem sobre o mundo, porém, as reflexões feitas por ela denotam mais 

uma tentativa de compreender o que se passa ao redor do criticar os abusos sofridos por ela, 

sua mãe e seu irmão. Após o período de estadia em Nsukka, a personagem se torna mais 

incisiva em suas observações e passa a interpretar a luxuosidade de sua casa, por exemplo, de 

maneira categórica, como demonstra um dos trechos acima. 

A descrição dos espaços revela a própria condição da personagem. Ao passo que 

Kambili marca os contrastes entre a casa opulenta dos pais e a simplicidade da casa da tia, 

deixa emergir a variação que acontece em seu íntimo, ocasionada pelos ambientes nos quais 

transita: no primeiro, uma espécie de angústia em sua casa, em Enugu: “O silêncio era 

quebrado apenas pelo zumbido do ventilador de teto que cortava o ar parado. Embora nossa 

espaçosa sala de jantar desse numa sala de estar ainda maior, eu me senti sufocada” 

(ADICHIE, 2011, p. 14); já no segundo, a sensação de leveza na casa da tia, em Nsukka: “O 

riso sempre ressoava pela casa de tia Ifeoma e, não importava de que cômodo vinha, se 

espalhava por todos os outros” (ADICHIE, 2011, p. 151). 
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De acordo com as evidências em Hibisco Roxo (2011), a influência do deslocamento 

sobre as personagens, bem como as características de cada local, não é uma exclusividade de 

A coisa à volta do teu pescoço (2012). No entanto, mesmo havendo a indicação das idas e 

vindas dos sujeitos nigerianos, a ambientação do romance citado está restrita à Nigéria. Nos 

textos de Adichie, de modo geral, pode-se identificar a centralidade nas personagens 

nigerianas; na coletânea de contos, essa constatação é relevante para captar a construção 

narrativa da escritora em vista das impressões e experiências que sinalizam o olhar da 

diferença no relato do imigrante. 

A condição diaspórica observada em conjunto com a questão de gênero, no potencial 

modificador que o primeiro exerce sobre o segundo, evidencia a mudança de perspectiva das 

personagens ao olhar para sua situação enquanto mulher, que enxerga, mais fortemente a 

partir da diáspora, as amarras em volta de si. A partir dos traços observados na interseção 

gênero-diáspora nos contos em questão, selecionou-se para este segmento de nosso trabalho 

duas narrativas: “A coisa à volta do teu pescoço” e “Imitação”, em uma análise de duas 

personagens distintas, em situações igualmente diversas, Akunna e Nkem, respectivamente.  

A título de compreender melhor as demandas à volta das personagens, cabe atentar ao 

que diz Spivak, em artigo intitulado Antiga e nova diáspora: a mulher no mundo 

transnacional33, de 1996, no qual discorre sobre a nova diáspora e a feminização da 

imigração. Em sua análise, a nova diáspora tem caráter gendrado, contexto no qual as 

mulheres subalternizadas, deslocadas dos países africanos, por exemplo, constituem um grupo 

lucrativo, já que fornecem a mão de obra barata nos grandes centros ocidentais. Nesse 

movimento, novas questões são apresentadas em consequência do número cada vez maior de 

mulheres que deixam o país natal. Os debates sobre gênero e as suas implicações culturais e 

sociais receberam energia renovada para lidar com as questões identitárias enredadas pela 

conjuntura inédita.  

No conto “A coisa à volta do teu pescoço”, Akunna, em sua estádia nos Estados 

Unidos, se depara com a mesma demanda colocada pela intelectual indiana. Diante da 

dificuldade financeira, a personagem passa a trabalhar como garçonete, logo se deparando 

com as consequências dos baixos salários. Diz o narrador: “Não tinhas posses para frequentar 

uma escola, porque agora pagavas renda por um quartinho minúsculo com uma alcatifa 

manchada. [...] e as propinas na universidade estatal eram demasiado caras” (ADICHIE, 2012, 

p. 125). 

                                                           
33 Tradução nossa. No original, Diaspora Old and New: Women in Transnational World. 
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Assim como Akunna, encontramos na coletânea de contos outras personagens que 

abordam características variadas dessa mesma problemática. Em “Na segunda-feira da 

semana anterior”, Kamara “chegara recentemente à América para vir ter com o marido” 

(ADICHIE, 2012, p. 83) e como não tinha permissão para trabalhar legalmente, tornou-se 

babá de uma criança americana. A condição de Kamara, que buscava sustento em um ofício 

considerado como “subemprego”, diz respeito às burocracias às quais os imigrantes são 

submetidos assim que chegam ao país estrangeiro. Mesmo contando com um mestrado, 

cursado na Nigéria, ela teria, ainda que temporariamente, de se contentar com as limitações 

provenientes do fato de ser uma cidadã estrangeira descapitalizada. 

Nos contos de Adichie, identifica-se com frequência o que Spivak (1996) pontua sobre 

o aumento da mão de obra feminina estrangeira no contexto proletário internacional. Esse 

tema aparece como um dos aspectos dentro das inúmeras possibilidades da conjuntura 

diaspórica, articulada pela escritora nigeriana na literatura. Como afirma Sandra Regina 

Goulart Almeida, “a escrita se torna o espaço para a ficcionalização das experiências de um 

sujeito qualquer em face à diáspora e às mobilidades culturais da contemporaneidade” (2015, 

p. 51). De modo que, ao se deparar com a caracterização das personagens e dos espaços, tais 

contos demonstram o que, segundo Almeida (2015), Stuart Hall chama de “estética 

diaspórica”.  

Em Cartografias contemporâneas: espaço, corpo e escrita (2015), Almeida discorre 

acerca da nova diáspora e a necessidade de particularizar esse contexto de deslocamento em 

detrimento dos movimentos migratórios de outras épocas. A autora considera que o próprio 

termo “diáspora” passou por reformulações necessárias para atender às demandas da 

atualidade, dado que estes movimentos adquiriram grande importância para a compreensão 

dos fluxos contemporâneos. 

Ao afirmar que os movimentos globais se desenrolaram associados à exploração das 

conquistas europeias e ao desenvolvimento dos mercados capitalistas ao redor do mundo, 

Almeida atenta para a necessidade de pensar a diáspora como sendo intrinsecamente 

associada “aos movimentos contemporâneos de forma crítica e questionadora” (2015, p. 50). 

Logo, a nova diáspora influencia e é influenciada pelo momento histórico em que vivemos, 

relacionando-se de maneira conflituosa com as forças hegemônicas “em um movimento de 

questionamento, mas também de cumplicidade”. Como apregoa a autora, o sujeito está 

inserido, reforçando-o, no sistema existente, mas é capaz, diante de um posicionamento 
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crítico, de questionar os vários mecanismos de poder e repressão pelo e através dos espaços 

que transita.  

“A consciência diaspórica representa um espaço heterogêneo e, sobretudo, de 

contestação, no qual as múltiplas posições do sujeito são justapostas, contrapostas, aclamadas 

ou desautorizadas” (ALMEIDA, 2015, p. 57). Desse modo, os textos de Adichie, por meio 

dessa consciência, tecem a crítica sobre o novo espaço, a saber, os Estados Unidos, ao mesmo 

tempo em que questionam as implicações da realidade conhecida (a conjuntura nigeriana).  

Em “A coisa à volta do teu pescoço”, a narrativa é construída por elementos 

recorrentes à experiência do deslocamento como: o universo de prosperidade material ligado à 

imigração para os considerados grandes centros ocidentais: 

 

Entraram todos pelo quarto em Lagos onde vivias [...] para se despedirem de 
ti em voz alta e te dizerem em voz baixa o que queriam que lhes mandasses. 
Em comparação com o grande carro e a grande casa (e, possivelmente, a 
arma), as coisas que eles queriam eram menores [...] (ADICHIE, 2012, p. 
123).  
 
 

Como constata a própria personagem no desenvolvimento do conto, a profusão 

financeira nas cidades grandes ocidentais trata-se de uma idealização por parte dos países do 

dito terceiro mundo, uma vez que o mercado capitalista globalizado incentiva o acúmulo de 

riquezas, propiciando a desigualdade de classes em toda parte. Logo, o contexto de pobreza 

que os familiares e amigos de Akunna tentavam contornar se revelou para a personagem no 

país estrangeiro, revestido pelas particularidades locais: “apetecia-te escrever que os 

americanos ricos eram magros e os americanos pobres eram gordos e que muitos não tinham 

grandes casas e grandes carros” (ADICHIE, 2012, p. 127). 

Percebe-se também a outra face da supervalorização dos modelos ocidentais. Em 

relação às mulheres negras africanas, com aspectos que revelam o preconceito racial e a 

objetificação do sujeito subalterno:  

 

Elas perguntaram-te onde é que tinhas aprendido a falar inglês e se havia 
casas a sério em África e se alguma vez tinhas visto um carro antes de vires 
para a América. Olhavam embasbacadas para o teu cabelo. Fica em pé ou 
tombado quando desfazes as tranças? Queriam saber. Fica todo de pé? 
Como? Porquê? Usas pente? (ADICHIE, 2012, p. 124). 
 
  

Assim o tio de Akunna definiu o comportamento dos brancos americanos ao redor 

deles, “uma mistura de ignorância e arrogância”. O desconhecido torna-se aqui objeto de 
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investigação e o sujeito é esvaziado de sentimentos e gostos. O sujeito, aquele cuja imagem 

denota a diferença, vindo de um lugar distante, não encontra espaço para fazer suas próprias 

perguntas sobre o novo mundo. Ao contrário, a todo momento é intimado a saciar a 

curiosidade alheia. O exotismo que mistifica a diferença também constrói “muros” entre o Eu 

e o Outro e dessa relação avista-se a projeção da superioridade moldada a partir da 

hierarquização das relações no encontro cultural. Como afirma Shohat, o racismo constitui-se 

de um movimento duplo de agressão e narcisismo, “o insulto ao acusado é acompanhado por 

um elogio ao acusador” (2010, p. 45).  

 Em “A coisa à volta do teu pescoço”, encontra-se a voz feminina comprometida com 

a crítica e desconstrução dos estereótipos. A visão do sujeito ocidental sobre os países 

africanos ainda está permeada pelas ficções criadas pelos cientistas e escritores do século 

XIX, como lembra Achebe ao comentar os romances de Conrad (2012, p. 118). Em 

consequência, quando “adivinhavam que eras africana [Akunna], diziam-te que adoravam 

elefantes e que queriam fazer um safári” (ADICHIE, 2012, p. 127). Em relação à mulher 

negra, no que diz respeito às definições de beleza estereotipadas, o cabelo crespo, 

principalmente, tornou-se quase sempre sinônimo de desorganização. De modo que Nkem, 

em “Imitação”, para fazer jus ao “título” de mulher de um “Grande Homem”, precisa fazer 

“um tratamento de relaxamento” para dar vida “aquele penteado com as pontas viradas para 

fora à volta do pescoço como Obiora gosta” (ADICHIE, 2012, p. 34), e que, logicamente, 

atende à estética ocidental dos cabelos lisos e longos das mulheres brancas, como aponta 

Ifemelu quando tece a crítica as revistas americanas sobre beleza, no romance Americanah 

(2014).  

Entretanto, o cabelo pode se tornar um elemento de combate aos modelos, tornando-se 

uma ferramenta para a valorização das diversas formas de beleza negra. Para tanto, Adichie 

evidencia a necessidade de desassociar o cabelo (ou de maneira mais ampla, a aparência 

física) da dor e da vergonha. No conselho que ela estende a sua amiga, diz: 

 

[...] sugiro que você redefina ‘bem ajeitado’. Se cabelo está associado à dor 
para tantas meninas, em parte é porque os adultos resolveram seguir uma 
versão de ‘bem ajeitado’ que significa Esticado Demais, Repuxando o Couro 
Cabeludo e Dando Dor de Cabeça. [...] Deixe o cabelo de Chizalum solto – 
em grandes tranças, embutidas ou não, e não use pentes finos que não foram 
feitos pensando em cabelos como os nossos. [...] E tome isso como definição 
de bem ajeitado (ADICHIE, 2017, p. 58). 
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A perspectiva de transformação dos padrões de beleza liga-se diretamente às questões 

identitárias. Nkem, quando decide modificar sua relação com a aparência ante as preferencias 

do seu marido, Obiora, se direciona a um processo ainda mais complexo, que é a 

ressignificação de si. A consciência diaspórica que proporciona a revisão das relações de 

poder no âmbito social e cultural, também encaminha o sujeito, em seu caráter subjetivo, a 

revisitar as questões identitárias, pois, como afirma Hall (2006), o sujeito na diáspora está 

mais profundamente enredado na transitividade que proporciona o mosaico identitário do 

momento contemporâneo. 

Na referida personagem, percebe-se os efeitos do descentramento promovido pela 

movimentação por territórios distintos. Nos questionamentos feitos por Nkem, a relação entre 

o espaço da casa no país estrangeiro e na Nigéria parece nortear as reflexões sobre as 

mudanças identitárias. No condensado de questões sobre sua vida na Nigéria e o cotidiano nos 

Estados Unidos, pode-se notar uma desorientação causada exatamente pela busca e pela 

tentativa de articular em seu íntimo a nova realidade. 

 

[Nkem] Sente saudades de casa, dos amigos, da cadência do Igbo e do 
yoruba e do inglês pidgin falado à sua volta. E quando a neve cobre a boca 
de incêndio amarela na rua, sente saudade do sol de Lagos, que brilha 
mesmo quando está a chover. Pensa por vezes em regressar a casa, mas 
nunca a sério, nunca concretamente (ADICHIE, 2012, p. 44. Grifos da 
autora). 
 
 

Ao longo do conto, são as memórias dos dias em Lagos que conservam a ligação, 

mantendo o sentimento de pertencimento àquele lugar primeiro, já que o resultado de suas 

experiências na diáspora parece afastá-la cada vez mais daquela mulher que deixou a Nigéria 

anos antes. O seu Lugar de partida lhe parece estranho, desconhecido e, ao passo que se 

esforça para sustentar o vínculo com este, também procura afirmar uma pertença a esse novo 

lugar, “[...] a este país de curiosidades e de grosserias, a este país onde se podia conduzir à 

noite sem recear ladrões armados, onde os restaurantes serviam a uma só pessoa comida 

suficiente para três” (ADICHIE, 2012, p. 43). De modo que, sentir-se um pouco mais 

integrada ao lugar que ocupa no tempo presente minimiza as tensões do deslocamento: 

 
E não parece propriamente adequado referir-se à casa em Lagos, no bairro de 
Victoria Garden City, onde as mansões se escondem por trás de portões 
altos, como sua casa. Esta é que é a sua casa, esta casa castanha nos 
subúrbios de Filadélfia, com um sistema de rega automática que faz arcos de 
água perfeitos no verão (ADICHIE, 2012, p. 40-41. Grifos da autora). 
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A casa passa a ter um significado maior. Representando modos de organização sociais 

distintos, passa a ser o território onde a negociação cultural acontece. Estabelecendo um 

parâmetro comparativo, Nkem tenta compensar a falta que sente da Nigéria com as 

facilidades oferecidas pela América. A essa altura, o deslocamento geográfico torna-se 

sinônimo do ato de autoconhecimento (ALMEIDA, 2015, p. 59). Por mais que as articulações 

de todos esses elementos de sua identidade representem uma tensão constante, a contribuição 

maior da diáspora está em aflorar a reflexão e oferecer o espaço propício para confrontar o 

que, até então, foi silenciado. 

Assim como na personagem em “Imitação”, pode-se conceber essa associação entre 

deslocamento e identidade também em Akunna. “No dia seguinte, ele levou-te a jantar ao 

restaurante chinês Chang’s e o teu bolinho da sorte tinha dois papéis. Ambos estavam em 

branco” (ADICHIE, 2012, p. 129). O trecho, retirado das páginas iniciais do conto “A coisa à 

volta do teu pescoço”, evidencia uma metáfora importante para a compreensão da condição 

diaspórica. Diante dos dois pedaços de papel em branco, Akunna se depara com a 

indeterminação comum aos habitantes dos espaços fronteiriços. De forma metafórica, os 

papéis em branco – dois em um só bolinho o que faz referência à própria personagem e aos 

dois lugares pelos quais transita, Nigéria e Estados Unidos – indicam tanto uma esperança de 

prosperidade nos caminhos desconhecidos do país de chegada quanto à reescrita do lugar de 

saída na subjetividade de Akunna.  

Esse processo de ressignificação de si e do mundo ao redor a partir do descentramento 

causado pela diáspora, remete à impossibilidade de retorno a um lugar ou estado de 

consciência inicial, centrado em um só espaço. A referida personagem se encontra agora no 

entre-lugar, como diz Homi Bhabha (2013), considerando a condição de trânsito, cultural e 

particular, daqueles que vivenciam a experiência do híbrido, do heterogêneo. Nesse lugar que 

cruza espaço e tempo, inaugurando uma forma pluralizada de percepção das relações 

socioculturais. Terreno para elaboração de estratégias de subjetivação.  

Para Akunna, o destino parecia bem delimitado pelo que era possível obter na 

condição de mulher sem recursos financeiros. Como se recupera pela voz narrativa, o pouco 

recurso educacional34 era destinado aos homens da família. O pai de Akunna, motorista em 

uma empresa de construção, “trazia do emprego os jornais velhos do patrão e obrigava os teus 

irmãos a lê-los”, sua mãe fazia faxinas e seu honorário “mal chegava para pagar as propinas” 

                                                           
34 É preciso relembrar que a educação formal pode significar para as minorias, a saída da marginalidade social ou 
fornecer as ferramentas para combater as relações de poder que mapeiam as periferias mundo afora. 
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(ADICHIE, 2012, p. 126) dos irmãos na escola secundária, como forma de assegurar-lhes 

boas notas.  

Como conta o narrador, para a personagem nunca foi necessário pagar para ter boas 

notas, embora, no tempo presente da narrativa, a família envie a Akunna metade do seu 

salário no mesmo envelope amarelo, símbolo do pagamento repassando aos professores, 

outrora usado pelos seus pais com igual dificuldade. A “propina” que sustenta a ideia de uma 

vida melhor no país estrangeiro, mostra-se tão falaciosa quanto às notas máximas dos irmãos 

dela na escola secundária.  

Diante da “loteria dos vistos americanos”, a personagem faz o que todos os retratados 

no conto almejam: ir ao encontro de uma vida melhor no país de “primeiro mundo”. O 

pensamento de Akunna pode ser traduzido pela negação, pela falta de possibilidades, mesmo 

em uma situação que sua família e amigos encaravam com entusiasmo. “Não sabias [...] que 

as pessoas podiam ditar a sua própria vida. Estavas habituada a aceitar o que a vida te dava, a 

escrever o que a vida ditava” (ADICHIE, 2012, p. 129). No fragmento que demonstra as 

reflexões da personagem já na América, confirma-se tanto a inércia que a trouxera até esse 

instante quanto à consciência, a possibilidade, de se tornar sujeito ativo de sua própria vida.  

Como coloca a escritora caribenho-canadense Dionne Brand a respeito da sua 

experiência na diáspora, em Um mapa para a porta do não-retorno (2002)35: “Eu não tinha 

nenhum destino em mente. Estou sem destino; essa é uma das características herdadas da 

diáspora. Estou simplesmente onde estou: O próximo pensamento me leva ao próximo lugar” 
36 (BRAND, 2002, p. 150, apud ALMEIDA, 2012, p. 49). O sentimento expresso por Brand 

fornece a descrição desse espaço lacunar da diáspora, no qual o sujeito se traduz em um 

condensado de ausências e expectativas, possibilitadas pela nova perspectiva que vivencia. O 

espaço em branco, que remete à reescrita do sujeito diaspórico, não se pode esquecer, 

caracteriza igualmente a ressignificação do mundo cultural que o sustenta. Logo, esse 

processo de autoconhecimento pode ser doloroso, causando, por exemplo, o sentimento de 

abandono e invisibilidade descrito por Akunna37.  

De forma localizada, a renegociação identitária para a mulher, se dá, 

consequentemente, pela revisão dos modelos patriarcais que sugerem as questões de gênero 

de acordo com o traquejo sociocultural. Na proporção em que as mulheres descrevem a vida 

na diáspora, relatam em conjunto às construções de gênero que são absorvidas e rearticuladas 

                                                           
35 Tradução nossa. Título original: A map to the door of no return. 
36 Tradução de Sandra Regina Goulart Almeida. 
37 Ver o trecho retirado da literatura na página 61 deste trabalho. 
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subjetivamente. No caso de Akunna, as relações de gênero são percebidas a partir do corpo. 

Vinda de uma família nigeriana humilde, ela conhecia as dificuldades do contexto de pobreza, 

mas na América ela se depara com um elemento sexista que acomete, principalmente, as 

mulheres das classes menos favorecidas financeiramente. A personagem é abusada 

sexualmente pelo parente que a acolheu no novo país, apoiado na condição vulnerável em que 

ela se encontra, longe do seio familiar, em um país estrangeiro e sem dinheiro para 

estabelecer-se apropriadamente. O parente lhe diz: 

 

Se tu deixasses, ele faria muitas coisas por ti. As mulheres espertas era o que 
faziam. Como é que julgavas que aquelas mulheres em Lagos com empregos 
bem pagos chegavam lá? Até mesmo as mulheres na cidade de Nova Iorque? 
(ADICHIE, 2012, p. 124-125). 
 
 

Ao atentar para o discurso do “tio”38, percebe-se que a fala marca a ideia pré-fabricada 

da dependência inata feminina, de forma que, para ele, é impossível que alguma mulher 

alcance uma posição de destaque por meio de suas habilidades profissionais. A concepção de 

agenciamento feminino estigmatiza a mulher, seja ela africana ou ocidental, como objeto 

sexual, esvaziada de qualquer outra qualidade passível de reconhecimento para além do corpo 

e da postura sensualizada. O trecho acima abarca, no caso da personagem, uma nova 

característica opressiva nas relações de gênero sem precedentes em seu contexto na Nigéria. 

Como se pode perceber, a articulação entre diáspora e gênero para a Akunna vem 

acompanhada por uma tensão que parece agravar a situação opressiva de gênero, que no início 

do conto acredita na ida ao país estrangeiro como saída para uma vida mais favorecida 

financeiramente. Na verdade, lhe traz dificuldades maiores ou iguais às vivenciadas na 

Nigéria, acrescidas por novas amarras impostas pelos papéis de gênero.  

A ideia de que a mudança para os Estados Unidos significa vida mais confortável, 

também se faz presente em Imitação. Diferente de Akunna, Nkem já havia conseguido a 

ascensão social na Nigéria após casar-se com um “Grande Homem” nigeriano, em letras 

maiúsculas como marca Adichie. Morar no país estrangeiro “era uma boa ideia”, segundo 

Obiora, mas nunca foi uma escolha dela. A vivência longe das dificuldades financeiras 

desvenda as imposições de gênero outrora latente, submersas pela condição social de pobreza. 

Em meio às tensões da conjuntura fragmentada, Nkem é tomada pelo 

descontentamento: “Não se recorda. Subitamente, não consegue lembrar-se de nada, não 

                                                           
38 Entre aspas, pois, como é dito no enredo: “Ele não era verdadeiramente teu tio; na realidade, era irmão do 
marido da irmã do teu pai; não havia laços de sangue” (ADICHIE, 2012, p. 124). 
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consegue recordar para onde foi a sua vida” (ADICHIE, 2012, p. 46). Essa profusão de 

sentimentos, bem como a descaracterização de si, são produtos da condição diaspórica, mas é, 

igualmente, resultado da revisão dos papéis de gênero que a situação ocasiona. Como se 

analisou no segundo capítulo deste trabalho, mesmo antes do casamento, a personagem estava 

sujeita às escolhas dos homens com quem mantinha relações, por acreditar que os problemas 

femininos, principalmente em relação à mulher pobre, seriam solucionados com um bom 

casamento, traço cultural que ela própria marca na narrativa. 

Ao longo do conto, identifica-se a mudança progressiva na forma de enxergar os 

lugares marcados que regulam sua conduta enquanto mulher. Seu casamento antes visto com 

entusiasmo é relativizado diante da traição do marido. Seu lugar de dona de casa suburbana é 

posto em cheque pela monotonia e pela distância deste, que pouco participa da vida em 

família. É a partir da ideia de retorno ao país natal, maturada ao longo dos anos nos Estados 

Unidos, que Nkem questiona as decisões tomadas por Obiora, indo de encontro ao que era 

considerada obrigação da esposa em seu convívio social: a aceitação sem questionamento.  

Nesse sentido, ela inicia uma revisão dos lugares demarcados pelo gênero. Começa 

por pontos mais imediatos, tomando as rédeas sobre seu próprio corpo. Da mesma maneira 

que modificou o cabelo, “Nkem não depilou os pelos púbicos; não há uma linha fina entre as 

suas pernas [mais uma preferência do marido] quando vai ao aeroporto buscar Obiora” 

(ADICHIE, 2012, p. 44). A busca identitária na diáspora conduz Nkem à indagação dos 

limites de gênero e, diante do que pode representar o fim do agenciamento, ela comunica ao 

marido seu retorno à Nigéria. 

 

Fala lentamente, para o convencer, para se convencer a si própria também. 
Obiora continua a fitá-la e ela sabe que ele nunca a ouviu falar com tanta 
firmeza, que nunca a viu tomar uma posição. Pergunta-se vagamente se terá 
sido isso que lhe terá atraído de início, o facto de ela ser deferente, de deixar 
que ele falasse por ambos (ADICHIE, 2012, p. 47). 
 
 

O trecho acima mostra um momento decisivo, o ponto de virada da mulher que almeja 

um tratamento menos unilateral em seu casamento. Demonstra também a ação efetiva desta 

que percebe as relações de poder entorno das estruturas de gênero e busca meios para 

desfazer-se das imposições alheias, reconhecendo e moldando sua subjetividade. 

Acompanhando a mesma reflexão adotada por Nkem, é na diáspora que Akunna enxerga mais 

claramente as construções de poder que conduzem à existência dos sujeitos subalternos à 

condição de não escolha. No segundo capítulo deste trabalho, analisaram-se os elementos 
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silenciadores e a opressão causada por eles, uma vez que o apagamento feminino aparece 

como efeito causado por tais elementos, dos quais as personagens observadas tentam 

desvencilhar-se. 

Ao pensar nas estruturas formadas à volta das mulheres em trânsito, Akunna 

experiencia uma realidade de gênero agravada pelo racismo. Como mulher vinda de um país 

com a maioria populacional negra – reconhecendo as idiossincrasias contextuais39, é claro – 

ela nunca sentira tão fortemente as dificuldades levantadas simplesmente por ser mulher 

negra. Mas, quando passa a conviver em um país cuja questão racial é tão debatida, e com o 

histórico de segregação que se estende aos dias atuais nos Estados Unidos, Akunna não estaria 

imune a essa conjuntura. 

Os ânimos em torno da questão racial tornam-se nítidas para a personagem quando ela 

assume um relacionamento com um homem branco americano, o qual permanece inominado 

na narrativa.  

 
Sabias, pelas reações das pessoas, que vocês os dois não eram normais [...] 
As velhas e os velhos brancos que resmungavam e arregalavam os olhos 
para ele, os homens negros que abanavam a cabeça, olhando para ti, as 
mulheres negras cujos olhos de piedade lamentavam a tua falta de 
autoestima, o teu autodesprezo. Ou as mulheres negras que te dirigiam 
sorrisos rápidos de solidariedade; os homens negros que se esforçavam 
demasiado por te perdoar, dizendo um olá demasiado óbvio a ele; as 
mulheres e os homens brancos que diziam: – Que par tão bonito! – com 
demasiada vivacidade, demasiado alto, como se quisessem provar a sua 
abertura de espírito a si próprios (ADICHIE, 2012, p. 133) 
 

  
Pode-se dizer que Akunna havia passado até este dado momento por atitudes racistas. 

No entanto, ao perceber-se enredada em uma situação de desconforto, ela é invadida pelas 

pressões sociais: um misto de costumes culturais influenciados pelo racismo e machismo 

deixa implícito que ela, enquanto mulher negra, deve justificar o fato de ocupar um lugar que, 

segundo a categorização promovida pela descriminação, não pode ser seu, semelhante ao 

ocorrido em “Jumping monkey hill”, como tratado no próximo tópico, em relação ao 

preconceito avistado pelos africanos negros na instância turística.  

O preconceito enraizado na consciência coletiva não deixa livre nem mesmo aqueles 

que acreditam ter suplantado determinado comportamento racista. Seja para mostrar ao 

mundo sua aceitação daquilo que, inicialmente, deveria estar desprendido da aprovação 

                                                           
39 Como exemplo, citam-se as questões acerca do “mestiço” que Adichie desenvolve nos enredos de Cela um e 
Na segunda-feira da semana anterior. Da forma como tematiza a escritora, o mestiço na conjuntura nigeriana 
implica “automaticamente bom aspecto, pela clara, viagens ao estrangeiro para visitar avós brancos” (ADICHIE, 
2012, p. 83), ou seja, pode ser sinônimo de riqueza. 
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alheia, ou para atestar para si a normalidade do relacionamento amoroso entre negros e 

brancos, tais pessoas continuam a proferir, como marca Akunna, a reação impressionada que 

denuncia a hostilidade persistente entre os grupos raciais. Como se pode, no entanto, explicar 

o fato de brancos e negros, mulheres e homens, derramarem seus julgamentos mais 

fortemente sobre Akunna que sobre seu parceiro? É possível responder a essa questão pela 

constatação de que o sujeito com mais longo histórico de subjugo, subjetivo e corporal, será 

também aquele mais cerceado socialmente.  

De fato, o discurso da própria personagem, de maneira metafórica, expressa o que 

podemos chamar de escala de opressão. No trecho: 

 

[...] lhe disseste que vias o Jeopardy40 na televisão do restaurante e que 
torcias pelos seguintes concorrentes, por esta ordem: mulheres de cor, 
homens negros e mulheres brancas e, por fim, homens brancos – o que 
significava que nunca torcias por homens brancos (ADICHIE, 2012, p. 129. 
Grifos da autora). 
 
 

A personagem demonstra que, mesmo de maneira intuitiva, os efeitos da 

descriminação e do preconceito são sentidos por ela. Ao se aplicar uma leitura invertida à 

ordem que Akunna alinha os concorrentes, é possível perceber que o homem branco foi 

responsável pelo subjugo de todos os outros. Na medida em que dá-se continuidade a essa 

sequência – mulheres brancas, homens negros, mulheres de cor – pode-se resgatar 

historicamente diversos níveis de opressão, de modo que, lembrando o que afirma Spivak 

(2014) sobre a obscuridade à qual a mulher subalterna foi relegada, a mulher negra ou de cor, 

como indica o texto, contabiliza nessa escala opressiva o peso de várias formas de violência: 

objetificada pelo racismo e sexismo do homem branco, inferiorizada pelo machismo do 

homem negro, abandonada e explorada pela superioridade da mulher branca que, diante da 

maior arbitrariedade, foi privada até mesmo de representatividade no seio do movimento 

feminista (DAVIS, 2016).  

 Apesar da discriminação, Akunna leva adiante o relacionamento, mas as tensões 

aumentam quando, no íntimo do casal, o comportamento racista naturalizado não é 

combatido. O empregado de mesa do restaurante Chinês que o casal frequentava com 

assiduidade, perguntou ao namorado da personagem, em uma conversa informal sobre o país 

asiático: “– Tem namorada em Xangai agora?”. Akunna se sente incomodada e explica: 

 

                                                           
40 Um show de perguntas e respostas da televisão americana, no ar desde 1964. https://www.jeopardy.com. 
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[...] que embora fossem juntos tantas vezes ao Chang’s, embora se tivessem 
beijado mesmo antes de lhes trazerem o menu, o homem chinês tinha partido 
do princípio de que tu não podias de modo nenhum ser a sua namorada, e ele 
[o namorado] tinha sorrido e não tinha dito nada (ADICHIE, 2012, p. 132). 
 
 

O pedido de desculpa inexpressivo que finaliza o diálogo entre os dois, demonstra a 

incompreensão do namorado diante da situação de invisibilidade e objetificação impelida à 

Akunna. Os danos causados pelo preconceito são subestimados pelos indivíduos que nunca 

sofreram com injustiça racial ou aqueles que são insensíveis à causa das mulheres e homens 

negros que carregam as cicatrizes da desigualdade histórica. O trecho acima marca o início do 

desencantamento de Akunna devido à indiferença de seu namorado se estender também às 

diferenças culturais. O choque do encontro entre culturas distintas parece não se dissipar e o 

desconforto da personagem aumenta. Em seu ápice, ela contrapõe as opiniões dele, 

expressando a sua maneira de enxergar, por exemplo, a discussão acerca de pobreza e riqueza 

nos países de terceiro mundo: “Tu disseste que ele estava errado ao chamar apenas aos 

indianos pobres de Bombaim indianos de verdade. Isso queria dizer que ele não era um 

americano de verdade, já que não era como os gordos pobres que tu e ele viam em Hartford?” 

(ADICHIE, 2012, p. 133). 

Na medida em que sua personalidade ganha expressividade, “A coisa que se apertava à 

volta do teu pescoço, que quase te sufocava antes de adormeceres, começou a alargar-se, a 

desfazer-se” (ADICHIE, 2012, p. 133). Akunna, no que pode significar a desconstrução de si 

mesma, enxerga um desfecho para o conflito interno que vivencia de forma autônoma. A 

partir desse momento ela parece compreender melhor suas necessidades nesse processo de 

autoconhecimento que teve início na diáspora. Ao saber da morte do pai, o sentimento de 

incompletude leva a personagem a fazer o caminho de volta à Nigéria. Desta vez, nem a ideia 

de prosperidade no país estrangeiro, nem o relacionamento amoroso são suficientes para 

desviar a intenção do retorno. Longe de um pensamento nostálgico em relação ao seu país, 

Akunna exprime verdadeiramente o conflito da identidade fragmentada. Os passos que a 

levam ao aeroporto também caminham na direção que desfaz as amarras tanto da 

hierarquização cultural quanto das relações de gênero. 

Como discorre Almeida (2015, p. 53), o desejo de retorno ao país natal esteve sempre 

presente no contexto da “velha diáspora”. Na diáspora contemporânea, esse sentimento é 

igualmente constante, no entanto, a idealização de um retorno concreto às características que 

definem o lugar de partida, foi desconstruído neste momento diaspórico. Tomar consciência 

do sujeito em devir é também perceber as modificações ininterruptas de culturas e espaços, 
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logo, nem o sujeito nem seu país permanecem iguais. De modo que a aspiração do retorno 

constitui-se, nesta análise, em mais um dos elementos que integram a busca identitária, que 

despertam a intenção de ir ao encontro do desconhecido. O caráter relevante, sendo assim, é 

exatamente o momento de trânsito. 

É por esse prisma que se observa o desfecho dos contos em questão, “A coisa à volta 

do teu pescoço” e “Imitação”. Assim como a escrita/reescrita identitária das protagonistas está 

em andamento, as últimas linhas das narrativas não determinam um fechamento para suas 

histórias. Ao contrário, indicam o estado processual: primeiro, a decisão inesperada de Nkem, 

que reside no plano das ideias, já que o conto termina por descrever somente sua deliberação, 

“Não há nada mais de que falar, Nkem sabe; está feito” (ADICHIE, 2012, p. 48); e, segundo, 

a derradeira informação que se tem sobre Akunna é a da sua chegada ao aeroporto, ainda em 

solo estadunidense, de modo que a personagem acaba por habitar o espaço simbolicamente 

representativo do entre-lugar (ou não-lugar), um espaço delineado somente pelas 

possibilidades fronteiriças. É possível afirmar que as duas narrativas moldadas pela 

consciência diaspórica não intentam finais, somente começos e recomeços, de maneira que a 

única certeza se baseia na impossibilidade de retorno a um estado subjetivo e cultural anterior. 

De igual modo, os lugares demarcados pelas prerrogativas de gênero, foram desconstruídos 

por meio da experiência diaspórica, Akunna e Nkem chegam aos últimos momentos dos 

contos com uma postura renovada que indica o início de outras histórias em que se 

reconhecem as prisões impostas pelas relações de gênero. 

 

 

3.3 A formação da consciência e a transgressão nas relações de gênero 

 

Como foi citado nos tópicos anteriores, encontra-se nos contos em A coisa à volta do 

teu pescoço (2012) o potencial questionador do feminismo que Adichie aponta em palestras e 

livros, divulgados mundialmente, como necessário para modificar o quadro de silenciamento 

ao qual as mulheres nigerianas ainda são submetidas. A composição das personagens, uma 

vez que declara as injustiças impostas ao feminino, também indica a construção da 

consciência dessas mulheres sobre o contexto desigual. A personagem Grace, semelhante a 

sua avó, Nwamgba, em “A historiadora obstinada”, são figuras que demonstram o potencial 

transgressor da ação feminina, e marcam ao mesmo tempo a atuação da mulher em dois 

contextos díspares na Nigéria.  
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A partir da história de Nwamgba, narrada no início do conto, percebe-se a construção 

ficcional de um contexto anterior à empreitada imperialista, de modo que, em um primeiro 

momento, toma-se conhecimento sobre as relações de gênero baseados em uma estrutura que 

remete às sociedades tradicionais da etnia Igbo. Nessa conjuntura, se considera a postura da 

personagem como transgressora, uma vez que em vários trechos do enredo toma-se 

conhecimento dos feitos de Nwamgba no sentido do questionamento aos padrões adotados na 

comunidade, como no seguinte excerto: “O seu pai achava-a cansativa, esta filha teimosa e de 

língua afiada que uma vez tinha derrubado o irmão numa luta” (ADICHIE, 2012, p. 206).  

Caracterizada na narrativa como uma mulher forte, Nwamgba defende os interesses de 

sua família em uma relação de igualdade com seu marido, Obierika, retratado como um 

homem amoroso e dedicado à mulher e ao seu filho. Após a morte de Obierika, a personagem 

enfrenta diversos entraves para proteger o seu patrimônio dos parentes ambiciosos. Agindo 

sozinha para conseguir tal feito, ela reafirma sua independência perante o seu grupo social, o 

que pode ser reforçado também pelo fato de ter-se recusado a casar novamente, atitude que, 

segundo o enredo, espera-se de uma mulher viúva ainda jovem, dispensando, assim, a ideia de 

segurança que o homem, no papel logrado de chefe da família, supostamente proporciona a 

mulher. 

Em um segundo momento, com a chegada do homem branco e diante das mudanças 

ocasionadas por esta inserção, Nwamgba permanece consistente em seu espírito combativo, 

fazendo oposição até mesmo aos missionários, considerados como aqueles que detinham as 

“melhores armas”, como se observa no trecho: 

  

Nwamgba ficou alarmada por os missionários açoitarem os estudantes por 
tudo e por nada [...]. No primeiro fim de semana em que Anikwenwa veio a 
casa, Nwamgba viu-lhe uns vergões assanhados nas costas. Apertou o seu 
pano à cintura e foi à escola. Disse ao professor que arrancava os olhos de 
toda a gente na missão se alguma vez voltassem a fazer-lhe aquilo 
(ADICHIE, 2012, p. 215-216). 
 
 

Como se nota, a personagem não media esforços nem se dobrava com facilidade se a 

intenção era defender o que acreditava ser correto. O pano apertado à cintura, que simboliza 

as passagens da puberdade feminina, é evidenciado como um símbolo de feminilidade e 

empoderamento. Além de ser um aparato tradicional, ele ressalta a disposição de Nwamgba 

para enfrentar as adversidades, postura que contrasta com a das mulheres nigerianas 

convertidas ao catolicismo, como se observa na figura de sua nora que, segundo a 

personagem, “tinha a cintura fina e era delicada, ansiosa por agradar a toda a gente, de 
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lágrima fácil, pedindo desculpa por coisas sobre as quais não tinha qualquer controlo” 

(ADICHIE, 2012, p. 218-219). 

Já Grace, neta de Nwamgba, vivencia a condição fronteiriça numa época em que a 

imposição dualista da modernidade europeia determinou de forma explicita a separação entre 

África e Europa. Segundo Nwamgba, nesse período, “o mundo fazia cada vez menos sentido”, 

o que leva a crer que os costumes e a vida de sua comunidade haviam passado por muitas 

transformações desde a chegada dos europeus, “era ridículo que até mesmo os próprios deuses 

tivessem mudado e já não pedissem óleo de palma, mas gin” (ADICHIE, 2012, p. 220. Grifos 

da autora). 

 Grace mantém uma relação íntima com sua avó e, consequentemente, com a tradição 

dos antepassados, mesmo contra a vontade de seu pai, que, doutrinado nos costumes cristãos, 

renega, ainda na adolescência, a cultura ancestral. A figura da avó de Grace parece retomar 

um percurso de resistência do povo nigeriano à imposição estrangeira, sendo um marco 

decisivo na vida da menina que se servirá, quando adulta, da profissão para ir em busca de 

povos e culturas silenciados no embate com as forças imperialistas.  

Entende-se que os danos causados pelo sistema colonial têm como prerrogativa a 

hierarquia racial, de modo que, neste conto, é possível identificar as amarras lançadas pelas 

estruturas de poder formadas a partir da ideia que a superioridade de raça sustenta. Grace 

apreende essas demarcações ao longo de sua vida e percebe a relevância em revisar a sua 

própria condição quando se depara com os danos à construção subjetiva do negro que, 

carregando nos ombros séculos de opressão, se vê refletido no “retrato-acusação” 

(MUNANGA, 2009) produzido pelo sujeito do poder ocidental. 

 

O eminente Mr. Gboyega, um nigeriano com pele cor de chocolate, que tinha 
estudado em Londres e era um distinto especialista da história do império 
britânico, tinha-se demitido indignado, quando o Conselho de Exames da 
África Ocidental começou a falar em incluir a história africana no currículo, 
porque se sentia abismado por a história africana ser sequer considerada uma 
matéria de estudo. Grace refletiria sobre este episódio durante muito tempo, 
com grande tristeza, e ele lavá-la-ia a estabelecer uma ligação clara entre 
educação e dignidade, entre as coisas duras e sérias que aparecem impressas 
nos livros e as coisas suaves e subtis que se alojam na alma (ADICHIE, 
2012, p. 222). 
 
 

 Refletindo sobre o excerto acima, pode-se dizer que Grace distingue o preconceito 

disseminado por meio da doutrina imperialista e seu resultado na prática, no apagamento dos 

relatos daqueles que estiveram à margem do “império britânico”. Diante da lacuna histórica, 
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faz-se necessário revisitar o passado, buscando as narrativas silenciadas, a fim de explicar a 

articulação do tempo presente. Para Grace, ter conhecimento dessas histórias significa 

igualmente entender o destino de sua própria família, um exemplo da negociação de espaços e 

das relações de poder no cerne do encontro cultural e, em última instância, o seu em 

particular, já que, às voltas com as questões identitárias, a personagem, que passa a chamar-se 

Afamefuna, busca formas de reconectar-se com suas raízes étnicas, ocultadas por anos de 

doutrinação educacional religiosa. 

A personagem torna-se historiadora e por muitos anos vai à procura das narrativas de 

povos nigerianos retratados como selvagens nos livros de sua infância. Tendo em mãos os 

instrumentos proporcionados pelo contexto hibridizado, ela faz uso das ferramentas 

apreendidas na educação católica ocidental para ir ao encontro das realidades que preenchiam 

aquele espaço antes da ocupação imperialista. Nesse ponto, chama-se a atenção para a figura 

da mulher, detentora da tarefa de revisão histórica; tanto porque ela causa um deslocamento 

sobre a definição de gênero ao participar do trabalho acadêmico, um lugar fixado como 

masculino numa cultura patriarcal e machista, reforçada pela misoginia ocidental, quanto 

devido à responsabilidade de se fazer ouvir a voz de tantos outros subalternizados, como ela e 

sua avó. 

Grace, como historiadora, promove o questionamento ao instituído, desarticulando as 

estruturas de poder que reforçam as dualidades local/estrangeiro, mulher/homem, ao passo 

que combate os efeitos de um povo assimilado, como exemplificado parágrafos acima na 

figura do acadêmico nigeriano, legitimando a cultura nigeriana diante do reconhecimento 

histórico. A personagem, então, quebra com a expectativa de sua avó quando esta pedia um 

neto aos deuses, pois acreditava que somente um homem poderia conservar os costumes da 

tribo: “continuava a acalentar a esperança de ter um neto; rezava e fazia sacrifícios para que 

Mgbeke [esposa de seu filho] tivesse um rapaz; porque seria o regresso de Obierika e voltaria 

a trazer ao seu mundo uma aparência de sentido” (ADICHIE, 2012, p. 219). 

Do mesmo modo, Grace desfaz o preceito cristão ocidental da mulher recatada aos 

cuidados da casa e dos filhos – a exemplo da sua mãe e como defendido por seu pai – tendo 

em vista que, “como uma das poucas mulheres na universidade em Ibadan em 1950” 

(ADICHIE, 2012, p. 222), ela conclui a graduação e mais tarde se torna uma historiadora 

reconhecida, não só na Nigéria, segundo o conto. As ações da personagem caracterizam a 

transgressão, expondo as marcas opressivas das instituições fixadas na cultura, e que de 

maneira individualizada modelam as subjetividades, o íntimo das mulheres que estão 
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inseridas e excluídas ao mesmo tempo, pois tem o seu papel determinado pelo poder patriarcal 

e são silenciadas nas negociações no cerne de suas culturas. 

No caso de Nkem, em “Imitação”, é possível identificar as tensões do processo de 

tomada de consciência que a leva a questionar a conduta de seu marido, seu casamento, e a 

sua própria concepção de mulher. O resultado de sua reflexão deságua na decisão de retornar 

à Nigéria, como se tratou anteriormente. Ela começa por questionar as regras subjacentes 

numa tarefa de abrir as “portas” que foram lacradas ao longo da vida. Nesta leitura, entende-

se que em Nkem existe a necessidade de suprimir os elementos subjetivos na tentativa de 

adequação ao que os controles externos sinalizam como meio para atingir o padrão esperado 

de uma mulher. Negar ou negligenciar a situação de aprisionamento, como exemplificado 

pela personagem, pode ser o resultado do abafamento social e cultural que leva as mulheres a 

renunciarem as indagações individuais em prol do que é estabelecido como ideal na 

sociedade. 

Em um momento em que a reflexão coincide com a revisão de valores, questões 

conflituosas chegam à margem, as dúvidas antes encobertas ressurgem e a decisão de não as 

negligenciar novamente constitui o princípio da retificação dos papéis de gênero. Nkem, 

diante da solidão de sua casa, compartilha com Amaechi – que também é nigeriana – as 

complicações de seu casamento. Ao revelar para sua amiga41 a insatisfação diante das ações 

do marido, a naturalização do comportamento masculino legitimado pelo contexto cultural, 

vem à tona pelos argumentos de Amaechi: 

 

 – Quando o oga Obiora chegar na semana que vem, minha senhora, vai 
discutir o assunto com ele – diz Amaechi com um ar resignado, deitando 
óleo vegetal para o tacho. – Ele vai-lhe pedir para sair da casa. Não está 
certo, mudá-la para a casa da senhora.  
– E depois, quando ele a tirar de lá, o que é que acontece? 
– A senhora vai-lhe perdoar. Os homens são mesmo assim (ADICHIE, 2012, 
p. 41. Grifos da autora). 
 

Na perspectiva de Amaechi, a traição, que tanto incomoda Nkem, é tratada como algo 

trivial, mesmo que ainda represente uma ofensa à mulher, se forem considerados os indícios 

                                                           
41 Amaechi veio da Nigéria anos antes para cuidar dos afazeres domésticos da casa. Na situação de imigrantes, as 
duas, Nkem e Amaechi, construíram uma relação de amizade que, segundo o narrador, representa algo 
improvável nas casas das famílias ricas no país africano, fato que evidencia um cenário bastante hostil para os 
mais empobrecidos que desenvolvem atividades subalternizadas, em um lugar com índices elevados de 
desigualdade social. “A distinção entre patroa e empregada foi-se desvanecendo ao longo dos anos. É o que a 
América nos faz, pensa Nkem. Obriga-nos a ser igualitários. Não se tem ninguém com que falar, na verdade, a 
não ser os filhos pequenos, por isso uma pessoa vira-se para a empregada. E, sem dar conta, ela passa a ser uma 
amiga. Uma igual” (ADICHIE, 2012, p. 36). 
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narrativos que indicam um contexto estruturado pelos dogmas do casamento cristão. Embora 

não haja uma devoção religiosa por parte do casal, a tristeza evidenciada pela personagem em 

relação ao distanciamento do marido mistura-se com os preceitos da fidelidade do casamento 

heteronormativo. O fato de a amante de seu marido habitar a casa na Nigéria, que Nkem 

sequer considera como sua, é o que parece estar fora do lugar. 

Diante dessa visão, aponta-se a legitimação de um comportamento marcado como 

recorrente pelo texto literário: as demarcações de gênero são os balizadores das relações 

culturais e sociais, demonstrando a grande dificuldade em serem combatidos precisamente por 

serem aceitos e reproduzidos sem que haja uma reflexão sobre os danos causados à mulher 

que se encontra, de maneira generalizada, em desvantagem pelo direito de escolha negado, em 

contraposição à liberdade concedida ao homem, tendo em vista uma espécie de “privilégio 

inato”. 

Além disso, como se afirmou anteriormente, o espaço da casa assume papel 

significativo do ponto de vista identitário para Nkem, no que se refere ao sentimento de 

pertencimento. Identifica-se a materialidade do sentimento de perda que acompanha a 

protagonista ante a fragmentação do que ela considerava como zona segura. Mesmo que a 

residência da Nigéria propriamente dita não fosse vista como um lar, a intimidade com o 

lugar, ou seja, o país em si, estrutura a atmosfera acolhedora da qual Nkem sente falta, de 

modo que assumir as evidencias de que tal espaço não a pertence mais seria reconhecer a 

ruptura identitária causada pela nova realidade na diáspora. No entanto, após o choque inicial 

da complexidade constatada, a personagem busca reinventar as concepções sobre o lugar de 

pertença, estabelecendo, consequentemente, novos laços em um território que, embora 

conhecido, se apresenta com possibilidades renovadas. 

Por outro aspecto, a casa é também relativizada como único lugar no qual a mulher por 

muito tempo pôde exercer algum controle. Nkem demonstra que até mesmo esse domínio é 

ilusório se não for acompanhado pela quebra do agenciamento masculino. A casa não oferece 

nenhuma garantia de realização para a mulher se toda a sua dinâmica está alienada na 

satisfação alheia, regulada pelo querer do outro. “– E se eu te dissesse que ele tem uma 

namorada? Não que ela se mudou lá para casa, só que ele tem uma namorada? (ADICHIE, 

2012, p. 41)”. O questionamento direcionado a Amaechi caracteriza a crítica aos padrões 

culturais. 

Confrontar os argumentos de sua empregada, que é entendida aqui como a voz das 

convenções estabelecidas em sociedade, relembrando Nkem da conduta recomendada em sua 



107 
 

 

 

conjuntura, demonstra a quebra de um círculo vicioso, enfraquecido quando as mulheres 

interrogam sobre sua própria condição. Amaechi diz: “Há coisas que não têm mal se não se 

souberem”, e Nkem “Quer concordar com Amaechi, que há coisas que é melhor não saber, 

mas já não tem tanta certeza” (ADICHIE, 2012, p. 42). Ela vai de encontro à afirmação de sua 

amiga ao verificar que os danos não desaparecem, mesmo quando não se está ciente do que os 

causou. 

Em um contexto de análise diferente do revelado por Nkem, Ujunwa, em “Jumping 

monkey hill”, também reage de maneira incisiva às investidas agenciadoras do organizador da 

“Oficina de Escrita Criativa de Escritores Africanos”. As críticas da personagem são 

direcionadas às imagens criadas ao redor da mulher africana e da noção unitária de “cultura” 

fechada em si mesma, sem distinção, inclusive, entre os países do continente. Não por acaso, 

os alvos da discordância de Ujunwa são o casal inglês que conduz a oficina e o participante 

ugandês que se esforça bastante para assemelhar-se a eles. 

Compreende-se que a caracterização dessas personagens faz parte da intencionalidade 

de uma literatura ficcional que, como Adichie afirmou diversas vezes em relação à sua 

produção, retira do cotidiano observado e partilhado os elementos para a sua criação. De 

modo que, os três, demonstram uma dinâmica que ainda persiste em África sobre a ideia de 

sofisticação, de algo superior, diretamente ligada aos sujeitos europeus.  

Dentre as questões consideradas incongruentes por Ujunwa está a escolha do local do 

evento: uma instância turística na África do Sul. O lugar de ar paradisíaco explora as riquezas 

naturais próprias daquele ambiente, ressaltando a natureza selvagem ao mesmo tempo em que 

afasta os pormenores da vida cotidiana de uma sociedade multirracial, como a sul-africana, 

para o conforto dos seus hóspedes. Como aponta a personagem: 

  

[...] era o tipo de lugar onde ela imaginava turistas estrangeiros abastados a 
andarem de um lado para o outro a tirar fotografias de lagartos e depois 
regressarem aos seus países ainda em grande medida sem a noção de que 
havia mais pessoas negras do que lagartos de cabeça vermelha em África do 
Sul (ADICHIE, 2012, p. 103-104). 
 
 

Em vista dessa constatação, tem-se o indicativo de uma idealização de África que não 

abrange a complexidade existente nos territórios de tais países. O lugar selecionado reflete a 

visão distorcida do intelectual inglês, Edward, que pressupõem apreender a dinâmica dos 

países africanos por meio, unicamente, do estudo via academia. A distância entre o objetivo (a 
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escrita baseada na realidade africana) e o que de fato acontece (a escrita com base na 

concepção europeia do que é África) demonstra a desconexão percebida por Ujunwa. 

Os contos escritos pelos participantes, ao receberem as críticas avaliativas, são, em 

grande parte, acusados de não atenderem as demandas de uma “África real” como 

consequência da postura prepotente do sujeito revestido pelos resquícios da dissimulada 

benevolência da administração colonial, como exemplificado no trecho: “Edward trincou o 

cachimbo pensativamente antes de dizer que histórias homossexuais deste tipo não refletiam a 

África, na realidade” (ADICHIE, 2012, p. 115). Por essa perspectiva, os africanos carregam 

as marcas do estereótipo do nativo, que não tem discernimento para analisar sua própria 

condição. Para além de limitar o que um sujeito africano pode ou não ser, a afirmação de uma 

“África real”, por si só, parece conter todo o preceito essencialista da verdade hegemônica 

que por séculos silenciou as narrativas diversas do universo cultural daquele continente, 

reforçando a objetificação do sujeito subalterno.   

“– Que África?”, pergunta em tom abismado a protagonista do conto “Jumping 

monkey hill”, em um ato de contestação. O questionamento feito por ela é crucial para a 

compreensão de uma narrativa sustentada exatamente pela refutação dos lugares comuns e 

estáticos. A pergunta feita por Ujunwa, que intenta ironizar a afirmação de Edward, ressoa por 

toda narrativa, impulsionando a reflexão sobre os discursos e ações que preservam uma 

verdade imóvel e normatizada sobre o mundo. A colocação da personagem indaga sobre a 

multiplicidade de olhares, bem como as estruturas de poder que modelam a vida do sujeito 

subalterno que, forçado a silenciar suas verdades, é impossibilitado de dizer a África e o 

mundo que enxerga na sua experiência. 

Em contrapartida à afirmação que aponta para uma massa sem distinção, em “Jumping 

monkey hill”, Adichie adota outro recurso para nomear os participantes da oficina de escrita 

literária, diferente daquele que se observa ao longo das demais narrativas na coletânea. No 

desenvolvimento do conto, se conhece os africanos por suas nacionalidades, o que reforça um 

fato ainda negligenciado no momento contemporâneo: mesmo existindo semelhanças que 

estabelecem a aproximação dos países, considerando também o fato da dispersão de alguns 

grupos étnicos por grande parte do continente, cada um conta com uma configuração interna 

particular que deve ser considerada em respeito até mesmo à diversidade presente em cada 

país especificamente, como é o caso da Nigéria, terra natal de Adichie: “A mulher branca sul-

africana era de Durban e o homem negro viera de Joanesburgo. O tanzaniano era de Arusha, a 
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zimbabueana de Balawayo, o queniano de Nairobi e a senegalesa [...] tinha vindo de Paris, 

onde frequentava a universidade (2012, p. 105)” 42.  

Associado a esse recurso narrativo, a caracterização da personagem Ujunwa, desde o 

início do conto já indica a discordância que se transforma em indignação ao longo do enredo. 

O preconceito racial é marcado de forma explicita em excertos como este: 

 

[...] os outros hóspedes de Jumping Monkey Hill – que eram todos brancos – 
olhavam para os participantes com um ar desconfiado. O queniano disse que 
um casal mais ou menos novo tinha parado e recuado um pouco quando ele 
se aproximou deles no caminho da piscina no dia anterior (ADICHIE, 2012, 
p. 116), 
 
 

reforça a agressão sofrida pelos personagens africanos negros, retomado pelo sentido 

pejorativo dos comentários do professor inglês que agrava o desconforto durante as duas 

semanas nas quais a oficina acontece. Como se apontou na discussão desenvolvida no 

segundo capítulo, em relação às mulheres negras, a situação racial une-se à objetificação do 

corpo feminino. Articulação esta que acaba por incitar o combate à conjuntura como um todo, 

por parte de Ujunwa, pois o episódio na instância turística reforça um contexto opressivo 

anterior, como é o caso do abuso sofrido pela personagem do conto que escreve e que, 

somente ao fim da história, se toma conhecimento de que sua vida pessoal foi a inspiração 

para a ficção. 

 Em um momento que demonstra o quadro de inércia subjacente à situação da mulher, 

como alertado pela personagem em “Jumping monkey hill”, entende-se que, por muitas vezes, 

torna-se difícil enxergar os pormenores cotidianos que legitimam o comportamento machista. 

De acordo com o trecho abaixo, Ujunwa toma ciência desse fato e revisa sua reação diante do 

ato opressivo, em uma reflexão que parece apontar para os detalhes, as pequenas doses diárias 

de opressão que, de modo geral, fazem parte da vida feminina, porque, como afirma Adichie: 

“às vezes são os detalhes que mais incomodam” (2015, p. 23). 

  

Ujunwa sentiu uma intensa insatisfação consigo própria a rebentar-lhe no 
fundo do estômago. Não devia ter rido quando Edward dissera “Preferia que 
se deitasse para mim”. Não tivera piada. Não tivera piada nenhuma. 

                                                           
42 Em meio à onda de preconceito sofrida pelos jovens negros, a mulher sul-africana branca não representa a 
exceção. Nesse contexto, até mesmo ela sofre com os olhares preconceituosos por conta de suas roupas que 
abordavam temas (estampas, cores, etc..) tradicionais africanos, como a própria personagem indica. Pode-se 
inferir que a escritora aponta, nessa construção, o fator discriminatório cultural, indicando um apêndice ou uma 
das formas de manifestação do racismo já que, para os defensores de hierarquia racial, tudo que circunda o 
negro, per se, é inferior. 
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Detestara ouvi-lo, detestara o sorrisinho dele e o vislumbre de dentes 
esverdeados e a maneira como ele lhe olhava sempre para o peito e não para 
a cara, a maneira como os olhos dele trepavam por toda ela, e no entanto 
obrigara-se a rir como uma hiena demente (ADICHIE, 2012, p. 116-117). 
 
 

 Na medida em que a indignação da personagem se torna aparente para os membros do 

grupo, ela é alertada sobre as consequências negativas de um possível enfrentamento a 

Edward. Entretanto, o corolário do silêncio feminino continua a reverberar por todas as 

instâncias sociais, de modo que não há como traduzir, ou mesmo remediar, uma longa história 

opressiva em uma oportunidade – como ter um livro editado em Londres, contexto indicado 

no conto – se esta não fornece as bases para a transformação do histórico de abuso. 

Ujunwa, mesmo sem o apoio do grupo, rejeita submeter-se mais uma vez em nome de 

uma “oportunidade” e se contrapõe à soberania de Edward – de acordo com essa análise, não 

por ser ele aquele que ditava as regras do evento que organizava, mas por ser ele um homem 

inglês a utilizar-se do lugar privilegiado para perpetuar um pensamento essencialista, repleto 

de preconceitos. O enredo do conto produzido por Ujunwa foi considerado “implausível” e 

dessa afirmação infere-se que a impossibilidade está, exatamente, do ponto de vista de 

Edward e de alguns dos homens retratados no conto, na confirmação da reação feminina aos 

abusos.  

A personagem, então, reescreve o que pode ser considerado crível do seu ponto de 

vista, enquanto mulher, e em contraposição enérgica, enfrenta as estruturas de poder do 

homem branco europeu e do machismo, escrevendo, assim, uma história que pode não 

representar a África como um todo, como almejado por Edward, mas reflete uma parcela das 

africanas, e também dos africanos, que são obrigados a emudecer. Pensando sobre o seu conto 

e em vista da atitude transgressora que acabará de desempenhar, Ujunwa, “ao voltar para a 

sua cabana, perguntou-se se este final, numa história, seria considerado plausível” (ADICHIE, 

2012, p. 122). De acordo com os textos analisados neste trabalho, acredita-se que sim, pela 

constatação de que as mulheres nigerianas, como as que inspiram a escrita de Adichie, estão 

empenhadas em modificar a dinâmica das relações de gênero, na intenção de combater e 

reduzir a conjuntura desfavorável que ainda, nos dias atuais, se apresenta às mulheres 

nigerianas e às mulheres em diversas partes do mundo. 
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CONSIDERAÇÕES INFINDAS 

 

Neste trabalho efetuou-se uma análise da coletânea de contos A coisa à volta do teu 

pescoço (2012), terceiro livro publicado da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. 

Buscou-se, neste percurso, uma aproximação com a conjuntura passada e presente da Nigéria 

como meio para melhor compreender as questões que a autora emprega nas temáticas acerca 

das mulheres em seu país natal. Partindo sempre dos pontos abordados nas narrativas, 

entende-se que o esforço feminino para modificar o contexto opressivo composto ao longo da 

História parte de uma iniciativa que tende para a revisão dos valores internos e externos às 

mulheres. 

Sobre esse quesito, faz-se relevante frisar que este trabalho fundamentou-se, 

sobretudo, na perspectiva de Adichie acerca das vicissitudes nigerianas, compreendendo que a 

visão particular de um sujeito é somente uma das verdades entre tantas que se constrói sobre a 

figura de si mesmo e do mundo ao redor, devendo, essa visão, ser considerada como uma 

parcela que reforça a reflexão e discussão sobre a produção literária nigeriana de autoria 

feminina, e a criação artística das margens como um todo, e exerce papel significativo no 

enorme quebra-cabeça da vida contemporânea. 

A escritora, que tem angariado cada vez mais prestígio no cenário literário mundial, é 

vista como uma das vozes mais importantes da literatura nigeriana e africana de modo geral. 

Adichie, proveniente de uma família de intelectuais da Universidade da Nigéria, demonstra e 

reafirma a relevância em direcionar o olhar para além do seu contexto particular, em um 

movimento que descontrói os estereótipos fabricados ao redor de si e do outro como meio 

para acessar as diversas narrativas que moldam os sujeitos e suas subjetividades. 

Embora Adichie mantenha a centralidade textual na experiência dos sujeitos 

nigerianos, em específico nas vivências femininas como intenta a escrita feminista, seus 

enredos apresentam um potencial crítico que pode ser aplicado em muitas outras realidades. A 

partir da literatura que nasce e ganha força através da diversidade cultural, Adichie articula no 

livro de contos a heterogeneidade que é marca registrada de seu país e da subjetividade das 

mulheres nigerianas. Pelo olhar de uma mulher da etnia Igbo, uma das mais populosas da 

Nigéria, pode-se acessar um dos muitos pontos de vista dos sujeitos africanos. 

A escritora, como parte importante do universo literário africano, contribui para a 

valorização dessa produção artística, diante da atuação política representada pela necessidade 

de dizer, pelo anseio do questionamento que se concretiza na literatura. Também nesse setor 
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particular, Adichie atua de forma ativa, demonstrando pela sua produção e pelo seu pensar 

sobre a cultura, a riqueza e importância da literatura de autoria feminina para todo o território 

africano, uma vez que a visão crítica se compromete com a construção de sociedades mais 

justas e igualitárias, fazendo jus ao valor cultural e histórico das minorias subalternizadas. 

Questões como as citadas acima, constituíram o primeiro capítulo deste trabalho, 

como forma de chegar à situação feminina como apresentada nos contos. Por meio do suporte 

oferecido pelas teorias de gênero, desenvolveu-se a análise de quatro dos doze contos, na 

evidência dos papéis de gênero como estabelecidos no espaço nigeriano, com ênfase em suas 

implicações objetivas e subjetivas nas personagens estudadas. Por esta perspectiva, afirma-se 

que as particularidades nas demandas de gênero, de acordo com as condições sociais e 

culturais nas quais se inserem, representam um dado de maior relevância quando se fala nas 

dificuldades enfrentadas pelas figuras femininas.  

Por meio das discussões desenvolvidas no segundo capítulo, entendeu-se que as 

especificidades culturais, as questões raciais e de classe, se apresentam de maneira 

diferenciada a cada mulher, sendo assim necessário atentar nas formas opressivas de maneira 

localizada, na tentativa de desfazer o essencialismo ainda aplicado às temáticas femininas. No 

reconhecimento das demandas opressivas, viu-se a impossibilidade de analisar as questões de 

gênero sem investigar outros fatores coercivos como aqueles que surgem da hierarquização de 

raça e classe. Cada categoria aponta para um problema particular, mas é possível afirmar que 

só se pode, de fato, visualizar o peso social e cultural sobre a mulher negra quando se 

nomeiam as forças que exercem essa pressão, sendo necessário, assim, olhar detalhadamente 

para as formas de poder e opressão que se articulam na interseção gênero/raça/classe. 

Ao compreender a particularidade das problemáticas de gênero, constatou-se como 

primordial, e ainda mais importante, ressaltar as ações das personagens que marcam uma 

ruptura com a ideia de lugares demarcados e considerados imutáveis para o feminino. Dessa 

forma, na terceira parte deste trabalho, buscou-se demonstrar de que maneira as iniciativas 

vislumbradas nos contos contribuem para a formação de uma consciência transgressora nas 

mulheres nigerianas, uma vez que as personagens, diante da relação de verossimilhança que 

mantém com a conjuntura atual da Nigéria, promovem a valorização feminina por meio da 

valorização de si e de sua feminilidade no questionamento as estruturas machistas. 

Em um contraponto entre os espaços de trânsito ocasionado pela diáspora, as 

personagens indicaram também um olhar sobre a condição do imigrante. Nesse quesito, 

percebe-se uma reafirmação da autonomia dos sujeitos africanos à medida que tais mulheres 
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assumem tanto a ilusão da superioridade ocidental como a riqueza das culturas tradicionais 

apresentadas pela ótica das múltiplas mulheres nigerianas. No entanto, mesmo diante da 

constatação de narrativas de empoderamento, entendeu-se também que as barreiras impostas 

às mulheres continuam a reforçar os modelos patriarcais de sociedade. As lutas femininas são 

ainda iniciais, fazendo-se necessário um reforço cada vez maior nas ações transgressoras, 

como forma de fortalecer as demandas feministas pelas próprias africanas.  

Contudo, pode-se dizer que Adichie, por meio da sua literatura e de suas iniciativas 

enquanto mulher ativa politicamente, tem contribuído com o crescimento e fortalecimento 

feminino no contexto nigeriano, africano e também mundial, de modo que, diante da pesquisa 

aqui apresentada, afirma-se que as transformações já estão em andamento de forma 

irreversível. Mulheres como Adichie confirmam a cada dia o poder da escrita literária de 

autoria feminina como ferramenta de transformação em todas as instâncias da ação humana, 

sendo a contestação das delimitações de gênero mais uma etapa nesse processo. 

Cabe ressaltar que neste tecido textual abordaram-se muitas vozes, tanto no âmbito 

literário quanto teórico, que em algum ponto convergem com as reflexões formuladas por 

Adichie, porém, isso não elimina algumas disparidades, como a diferença contextual de cada 

sujeito. A intenção que norteou a reunião de discursos distintos centrou-se exatamente na 

complementariedade de vozes, nos fatores específicos que corroboraram a reflexão sobre a 

mulher negra africana e as demandas opressivas. Foi o caso de escritoras como a 

moçambicana Chiziane que, ao contrário de Adichie, não se considera uma escritora 

feminista. Isso se deve em grande parte a própria situação contextual enquanto mulher da 

periferia que luta para manter o seu lugar de escritora em meio a uma crítica machista, como 

esta enfrenta em Moçambique. Mas, cientes de que a sua escrita e os seus relatos pessoais 

apontam para a denúncia a desigualdade social e para a emancipação feminina diante da 

conjuntura limitadora, constatou-se que sua produção converge com o trabalho da escritora 

nigeriana e, logo, é uma fala relevante para o ponto aqui defendido. 

Como todo texto regido sob o signo processual, estas páginas estão comprometidas 

muito mais com as indagações do que com respostas definitivas. Sendo assim, salienta-se que 

os pontos centrais aqui abordados, como a categoria de gênero e sua relação com raça e 

classe, ou mesmo as ponderações em torno dos feminismos no plural, como postula Adichie, 

carecem de maiores estudos e pesquisas a fim de preencher as eventuais lacunas desta 

dissertação, contribuindo para o desenvolvimento das temáticas apresentadas e, certamente, 

levantando novas perguntas. Em relação à coletânea de contos, o conteúdo confeccionado ao 
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longo dos três capítulos não se exauriu, de forma que outras questões podem emergir sob a 

perspectiva de novos olhares ou mesmo em continuidade desta concepção crítica. Como 

possibilidade oferecida pelo texto literário, no trabalho criativo com linguagem, cada nova 

leitura traz consigo o potencial de aflorar novos mundos analíticos. 

  



115 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ACHEBE, Chinua. A educação de uma criança sobre o protetorado Britânico. Tradução: 
Isa Mara Lando. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
 
 
_______. O mundo se despedaça. Tradução: Vera Queiroz da Costa e Silva. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009.  
 
 
_______. A flecha de Deus. Tradução: Vera Queiroz da Costa e Silva. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2011.  
 
 
ADESINA, Jimi. Práticas da sociologia Africana: lições de endogeneidade e género na 
academia. In______. Como fazer ciências sociais e humanas em África: questões 
epistemológicas, metodológicas, teóricas e políticas. Senegal: Codesria, 2012. 
 
 
ADICHIE, Chimamanda Ngozi, A coisa à volta do teu pescoço. Tradução: Ana Saldanha. 
Alfragide: Dom Quixote, 2012. 
 
 
_______. The thing around your neck. London: Fourth Estate, 2009. 
 
 
_______. Hibisco Roxo. Tradução: Júlia Romeu. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
 
 
_______. Meio Sol Amarelo. Tradução: Tânia Ganho. Alfragide: ASA, 2009.  
 
 
_______. Americanah. Tradução: Júlia Romeu. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 
 
 
_______. Sejamos todos feministas. Tradução: Christina Baum. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2015. 
 
 
_______. Para educar crianças feministas: um manifesto. Tradução: Denise Bottmann. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2017.  
 
 
ALMEIDA, Sandra Regina Goulart. Cartografias Contemporâneas: espaço, corpo, escrita. 
Rio de Janeiro: 7Letras, 2015.  
 
 



116 
 

 

 

ANYOKWU, Cristopher. Igbo rhetoric and new Nigerian novel: Chimamanda Ngozi 
Adichie’s Purple Hibiscus. In: The African Sympossium. Vol. 11, n.1, June 2011. 
Disponível em: http://www.l3.ulg.ac.be/adichie/cnasecond.html. 
 
 
APPIAH, Kwame Anthony. Na casa de meu pai - a África na filosofia da cultura. Rio de 
Janeiro: Contraponto, 1997. 
 
 
BADINTER, Elisabeth. Um é o outro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 
 
 
BAMISILE, Sunday Adetunji. Questões de gênero e da escrita no feminino na literatura 
africana contemporânea e da diáspora africana. 2012. 515 f. Tese (Doutorado em Estudos 
literários) – Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa. Lisboa, 2012. 
 
 
BOAHEN, Albert Adu (editor). História geral da África – VII: África sob dominação 
colonial, 1880-1935. Brasília: UNESCO, 2010. 
 
 
BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 
 
 
BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor. Trad. Kralheinz Barck. Rio de Janeiro: UFRJ, 
1992.  
 
 
BENTO, Berenice. Homem não tece a dor - queixas e perplexidades masculinas. Natal: 
EDUFRN, 2012. 
 
 
BHABHA, Homi K. O Local da Cultura. Tradução: Myriam Ávila [et al.]. Belo Horizonte: 
Ed. UFMG, 1998. 
 
 
BELL, Hooks. Intelectuais Negras. In: Estudos Feministas. Florianópolis, 1995. V. 2, Nº 3, 
p. 464-478. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/16465. 
 
 
BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo: fatos e mitos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. 
 
 
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e a subversão da identidade. 
Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. 
 
 
BONNICI, Thomas. O pós-colonialismo e a literatura: estratégias de leitura. Maringá: 
Eduem, 2000.  
 



117 
 

 

 

 
_______. Pós-colonialismo e representação feminina na literatura pós-colonial em inglês. 
In: Revista Acta Sci. Human Soc. Sci. Maringá, v.28, n.1, p.13-25, 2006. 
 
 
CANCLINI, Nestor García. Culturas híbridas. São Paulo: Edusp, 2008. 
 
 
CANDAU, Joel. Memória e identidade. Tradução: Maria Leticia Ferreira. São Paulo: 
Contexto, 2011. 
 
 
CESAIRE, Aimé. Caderno de um retorno ao país natal. São Paulo: Terceiro Milênio, 2011. 
 
 
CIXOUS, Hélène. The laugh of the medusa.The University of Chicago Press, 1976. 
 
 
CHAVES, Rita. O passado presente na literatura africana. In: Revista Via Atlântica, n.7. 
out. 2004. p. 147-161.  
 
 
CHIZIANE, Paulina. Eu, mulher: por uma visão do mundo. Belo Horizonte: Nandyala, 2013. 
 
 
_______. Nikecthe: uma história de poligamia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.  
 
 
_______. Balada de amor ao vento. Editorial Caminho, S A, Lisboa. 2003. 
 
 
DAVIS, Angela Y. A democracia da abolição: para além do império das prisões e da tortura. 
Tradução: Artur Neves Teixeira. Rio de Janeiro: DIFEL, 2009. 
 
 
_______. Mulheres, raça e classe. Tradução: Heci Regina Candiani. 1º ed. São Paulo: 
Boitempo, 2016. 
 
 
DIOP, Cheikh Anta. A unidade cultural da África negra: esferas do patriarcado e do 
matriarcado na antiguidade clássica. Tradução: Sílvia Cunha Neto. Luanda: Mulemba, 2014. 
 
 
EMECHETA, Buchi. As alegrias da maternidade. Lisboa: Editorial Caminho, S/A 2002. 
 
 
EVARISTO, Conceição. Da grafia-desenho de minha mãe um dos lugares de nascimento 
de minha escrita. Disponível em: <http://nossaescrevivencia.blogspot.com.br/2012/08/da-
grafia-desenho-de-minha-mae-um-dos.html>. Acesso em 22 de julho, de 2015. 
 



118 
 

 

 

 
FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Tradução: Maria Adriana da Silva Caldas. 
Rio de Janeiro: Factor, 1983. 
 
 
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 
 
GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991. 
 
 
GLISSANT, Édouard. Introdução a uma poética da diversidade. Juiz de Fora: Editora da 
UFRJ, 2005. 
 
 
GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Racismo e anterracismo no Brasil. São Paulo: 
Editora34, 2009.  
 
 
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG, 
2006.  
 
 
_______. Identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro, Ática 1998. 
 
 
HAMPATÉ BÂ, A., A tradição viva, In: História Geral da África, Rio de Janeiro, 
UNESCO/Ática, 1982. 
 
 
HOLLANDA, Heloísa Buarque de (Org.). Tendências e impasses: o feminismo como 
crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.  
 
 
HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo – história teoria e ficção. Rio de Janeiro: 
Imago Editora, 1991.  
 
 
LOPES, Carlos (Org.). Desafios contemporâneos da África: o legado de Amílcar Cabral. 
Tradução: Roberto Leal/Fundação Amílcar Cabral. São Paulo: Unesp, 2012. 
 
 
MARTINS, Catarina. “La Noire de...” tem nome e tem voz. A narrativa de mulheres 
africanas anglófonas e francófonas para lá da Mãe África, dos nacionalismos anticoloniais e 
de outras ocupações. », e-cadernos ces [Online], 12 | 2011, colocado online no dia 01 Junho 
2011, consultado a 10 setembro 2016. URL : http://eces.revues.org/711 ; DOI : 
10.4000/eces.711. 
 
 



119 
 

 

 

MATA, Inocência. Para uma geocrítica do eurocentrismo. In: FONSECA, Nazareth. 
Áfricas: dinâmicas culturais. Belo Horizonte: Puc Minas, 2012.  
 
 
_______. A literatura africana e a crítica pós-colonial: reconversões. Manaus: UEA 
Edições, 2013. 
 
 
_______. Mulheres de África no espaço da escrita: a inscrição da mulher na sua diferença. 
In: MATA, Inocência; PADILHA, Laura Cavalcante (org). A mulher em África: Vozes de 
uma margem sempre presente. Lisboa: Edições Colibri, 2007.  
 
 
MAZRUI, A. A. (editor). História geral da África VIII: África desde 1935. Brasília: 
UNESCO, 2010. 
 
 
MEMMI, Albert. Retrato do descolonizado: árabe-muçulmano e de alguns outros. 
Tradução: Marcelo Jacques de Moraes. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 
 
 
MIA, Couto. Pensatempos: textos de opinião. Alfragide: Caminho, 2005.  
 
 
_______. E se Obama fosse africano? e outras intervenções – ensaios. São Paulo: 
Companhia das letras, 2011.  
 
 
MIGNOLO, Walter de. Histórias locais, projetos globais. Colonialidade. Saberes 
subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: UFMG, 2003. 
 
 
MUNANGA, Kabengele. Negritude: usos e sentidos. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2009.  
 
 
NASCIMENTO, Elisa Larkin (org.). A matriz Africana no mundo. São Paulo: Selo Negro, 
2008. 
 
 
OGLIARI, ítalo. A poética do conto pós-moderno: a situação do gênero no Brasil. Rio de 
Janeiro, 7Letras, 2012. 
 
 
PADILHA, Laura Cavalcante. Bordejando a margem (escrita feminina, cânone africano e 
encenação de diferenças). In: Revista Scripta. Belo Horizonte, 2004. p. 253-266. Disponível 
em: 
http://www.ich.pucminas.br/cespuc/Revistas_Scripta/Scripta15/Conteudo/N15_Parte03_art04
.pdf. 
 



120 
 

 

 

 
PERROT, Michelle. As mulheres ou os silêncios da história. Bauru: EDUSC, 2005. 
 
 
PIGLIA, Ricardo. Formas breves. Tradução: José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2004. 
 
 
RANGER, Terence O. Iniciativas de resistência africanas em face da partilha e da conquista. 
In: UZAIGWE, Godfrey N. Partilha europeia e conquista da África: apanhado geral. In: 
BOAHEN, Albert Adu (editor). História geral da África – VII: África sob dominação 
colonial, 1880-1935. Brasília: UNESCO, 2010. 
 
 
RESENDE, Roberta Mara. Gênero e nação na ficção de Chimamanda Ngozi Adichie. 
2013. 107 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Federal de São João del-Rei. 
São João del-Rei. 2013. 
 
 
SHOHAT, Ella. Crítica da imagem eurocêntrica. São Paulo: Cosacnaify, 2010. 
 
 
SOARES, Telega Natalia. E ouviram-se as vozes de mulheres africanas: o feminismo 
africano e a escrita de Chimamanda Ngozi Adichie. 2014. 72 f. Dissertação (Mestrado em 
Estudos sobre as Mulheres) – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova 
de Lisboa. Lisboa, 2014. 
 
 
SPIVAK, Gayatri C. Pode o subalterno falar?. Belo Horizonte: UFMG, 2014. 
 
 
TEOTONIO, Rafaella Cristina Alves. Por uma modernidade própria: o transcultural nas 
obras Hibisco roxo, de Chimamanda Ngozi Adichie, e O sétimo juramento, de Paulina 
Chiziane. 2013. 121 f. Dissertação (Mestrado em Literatura e Interculturalidade) – 
Universidade Estadual da Paraíba. Campina Grande, 2013. 
 
 
UZAIGWE, Godfrey N. Partilha europeia e conquista da África: apanhado geral. In: 
BOAHEN, Albert Adu (editor). História geral da África – VII: África sob dominação 
colonial, 1880-1935. Brasília: UNESCO, 2010. 
 
 
VICENTINI, Ana Maria. Mudar a referência para pensar a diferença: o estudo dos 
gêneros na crítica literária. In: Cadenos de Pesquisa. N° 70, 1989. p. 47-52. Disponível em: 
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index. php/cp/article/view/1152/1157. 
  



121 
 

 

 

ANEXOS 
 

ANEXO A - MAPA DAS REGIÕES AFRICANAS 

 

Fonte: https://historiaecultura.ciar.ufg.br/modulo2/capitulo5/conteudo/capitulo-05-3.html 

 

ANEXO B - ESCULTURA DE IGBO-UKWU (1) 

 

Fonte: https://africa.uima.uiowa.edu/peoples/show/igbo+ukwu 

 
ANEXO C - ESCULTURA DE IGBO-UKWU (2) 
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Fonte: https://africa.uima.uiowa.edu/peoples/show/igbo+ukwu 

 
ANEXO D - ESCULTURA DE IFE (1) 

 

Fonte: http://profissaohistoria.blogspot.com.br/2013/11/o-reino-de-ife.html 

 
ANEXO E – ESCULTURA DE IFE (2) 

 

Fonte: http://profissaohistoria.blogspot.com.br/2013/11/o-reino-de-ife.html  

 
ANEXO F - ESCULTURA DE BENIM (1) 
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Fonte: http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/bronzes-de-benin-arte-africana-tecnologia/ 

 

ANEXO G - ESCULTURA DE BENIM (2) 

 

Fonte: http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/bronzes-de-benin-arte-africana-tecnologia/ 

 

ANEXO H – MUROS E PORTÃO DE ENTRADA DE UM COMPAUD  

 

Fonte: http://ukpuru.tumblr.com/archive 
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ANEXO I - CASA DE REUNIÃO DA SOCIEDADE EKPE 

 
Fonte: http://ukpuru.tumblr.com/post/138050792298/ukpuru-ekpe-leopard-society-meetinghouse  

 

ANEXO J - SANTUÁRIO DA DEUSA DA TERRA ANI  

 

Fonte: http://www.pictame.com/media/1484066707852375858_213684624  

 

ANEXO K - ESTÁTUA DA DEUSA DA TERRA ANI 

 

Fonte: http://ukpuru.tumblr.com/post/153479029012/ukpuru-picture-of-the-inside-of-an-mbari-house 

 

ANEXO L - DANÇARINOS IGBO MASCARADOS NO INÍCIO DO SÉCULO XX 
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Fonte: http://ukpuru.tumblr.com/post/138682080967/ukpuru-igbo-masked-dancers-taken-be-g-i  

 

ANEXO M - JOVENS IGBO EM 1930 

 

Fonte: http://ukpuru.tumblr.com/post/160838848317/achala-guys-young-men-of-the-ogbolo-age-grade  

 

ANEXO N - MULHER IGBO EM TRAJE DE GALA INÍCIO DO SÉCULO XX 

 

Fonte: http://ukpuru.tumblr.com/post/121942003442/ukpuru-engaged-northern-igbo-women-in-gala   

 

ANEXO O - DUAS GERAÇÕES DE MÃES IGBO EM 1905 
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Fonte: http://ukpuru.tumblr.com/post/30768720941/24-feb-1905-ikot-ekpende-aro-igbo-bride-and 

 

ANEXO P - MULHER IGBO TECENDO VESTES TRADICIONAIS, MEADOS DO 

SÉCULO XX 

 

Fonte: http://ukpuru.tumblr.com/post/158231781012/ukpuru-an-igbo-woman-works-at-her-loom-in-a 

 

ANEXO Q - NOIVA IGBO MODERNA EM CERIMÔNIA DE NOIVADO  

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BLdHAuWAqpB/?taken-by=igboamaaka 
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ANEXO R - ESCRITORA CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE 

 
Fonte: https://www.instagram.com/chimamanda_adichie/  

 

ANEXO S - UM GRUPO DE OZO NO INÍCIO DO SÉCULO XX  

 
Fonte: http://ukpuru.tumblr.com/post/136046636937/ukpuru-igbo-notables-and-ozo-staff-unknown  

 

ANEXO T - IKENGA IGBO  
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Fonte: http://brunoclaessens.com/2015/11/the-cleveland-museum-of-art-acquires-an-igbo-ikenga-

figure/#.WnPD8ainHIU  

 

ANEXO U – UDU, INSTRUMENTO TRADICIONAL IGBO  

 
Fonte: https://ask.naija.ng/culture/what-are-ancient-african-musical-instruments-i25469.html  

 

ANEXO W - TAMBOR CONSTRUÍDO A PARTIR DE UM ÚNICO TRONCO DE 

ÁRVORE  

 
Fonte: http://ukpuru.tumblr.com/post/146716060367/giant-ikoro-wooden-slit-drum-of-umunze-made-from-a 
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